Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása (NFA-2018-KKV)
Támogatható
tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, bérleti díjak,
lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó)

Támogatottak köre

Magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozás:
 gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 szövetkezet,
 egyéni vállalkozó.

Támogatás összege

Vissza nem térítendő támogatás. Új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ez az összeg az alábbi
feltételek mentén tovább növelhető:
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért
felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az Flt. 58. § (5)
bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új
munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért
felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső
foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban
kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új
munkahelyenként 1,5 millió Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új
munkahelyenként 1,5 millió Ft,
d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy
kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft,
(ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő
támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások
vagylagosan igényelhetők).

Támogatási intenzitás

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az
elszámolható beruházási költségeknek a meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az
alábbiak szerint (Regionális és Csekélyösszegű jogcímen egyaránt):
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban
50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
d) a Közép-Magyarország régióban
o Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő,
Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony,
Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő,
Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő,
Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen,
Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor,
Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény,
Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve,
Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget,
Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,

o

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura,
Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés,
Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások
beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10
százalékponttal növelhetők.
Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Önerő
Kötelező vállalások

legalább 25%-a








Tervezett benyújtás
Előleg

Biztosítéknyújtási kötelezettség
a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében
az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban
telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
rendelkező vállalkozásnak minősül,
beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a
tevékenységei között szerepel,
legkésőbb 2019. október 31-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére
vonatkozó elszámolását legkésőbb 2019. november 8-ig benyújtja (ez a feltétel új
épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig
50%

