„Innovatív kapacitásbővítő program”

INKA/2021

Támogatható
tevékenységek

A kiírás keretében elszámolható költségek:
• eszközbeszerzés (műszaki berendezések, gépek, immateriális javak,
berendezések, felszerelések);
• ingatlan beruházás (építés, vásárlás);
• szolgáltatás igénybevétele.

Támogatottak köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek
• rendelkeznek magyarországi székhellyel/telephellyel/fiókteleppel;
• rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel;
• a benyújtást megelőző 12 hónapban foglalkoztatott munkavállalók átlagos
statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt.

Támogatás összege

Minimum 10 Millió – maximum 150 Millió Ft

Területi korlátozások
Kötelező vállalások

Magyarország teljes területe támogatott
A pályázónak a komplex kapacitásbővítő beruházás keretében, ahhoz közvetlenül kapcsolódva
kötelező megvalósítania legalább egyet az alábbiak közül:
•

•

egy termékinnovációt (Olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak
tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez
magába foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket
és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális
tulajdonságokat.),
egy eljárás innovációt (Új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer
megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben
bekövetkező jelentős változásokat.)

Kizárólag olyan induló beruházás támogatható, amely:
•
•
•
•

új létesítmény/termék/szolgáltatás létrehozatalát, vagy
egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi,

azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül szinten tartást szolgáló
eszköznek.
A pályázó vállalja a kapacitásbővítő beruházást követően, hogy a beruházással értintett
telephelyen legalább 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára új
munkahelyet létesít legkésőbb a beruházás befejezését követő negyedéven belül; illetve a
pályázat benyújtása előtti 12 hónapban foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai
állományi létszámára és a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett
többletlétszámra együttesen vonatkozóan legalább 3 éves folyamatos foglalkoztatási
kötelezettséget vállal.

Biztosíték

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összege:
• 110%-ának megfelelő, hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
garancia, vagy
• 110%-ának megfelelő, biztosító, hitelintézet által vállalt feltétel nélküli és
visszavonhatatlan készfizető kezesség,
• 140%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek
zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.
Nem lehet zálogtárgy olyan ingatlan, amely korábban hazai- vagy uniós támogatásból
került beszerzésre, felépítésre és fenntartási kötelezettség terheli.
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 90 napig tartó időtartamra
biztosítania kell.

Előleg
Támogatási intenzitás

50%
az elszámolható költség legfeljebb 50%-a

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Tervezett benyújtás

2021. október 20. – 2021. november 19.

