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Tájékoztató
A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtéséhez nyújtható támogatásról

1. A támogatás célja:

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciója javításának
érdekében Új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása.

2, A támogatás alanyai:

‘ a Ptk. szerinti gazdasági társaságok, valamint egyes jogi személyek vállalatai,
‘ a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997.

évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
‘ a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

3. A támogatás formája, jogcíme és intenzitása:

‘ A munkahelyteremtés támogatása vissza nem térítendő támogatás.

• A támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként
nyújtható.

‘ A támogatási intenzitás inaximuma 75%.

4. A támogatás mértéke:

Új munkahelyenként 1,7 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti
egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az FIt. 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.) Korin. 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).

5. A támogatás keretében elszámolható költségek:

‘ Új tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésének költségei,

• Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű
használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési,
gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások,
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nem lakás céljára szolgáló üzleti tevékenység végzésére szolgáló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve
bérlésének költsége.

6. A beruházási projekttel kapcsolatos előírások:

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:

a) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,

b) 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,

c) beruházása eredményeként tervezett új, Vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,

d) a beruházást legkésőbb 2020. augusztus 31-ig megvalósítja, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását
ezt követő 60. napon belül benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),

e) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára
létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört
részének felelnek meg),

1) építési beruházás esetén rendelkezésre áll az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt
engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági
szerződés megkötésének feltétele),

g) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a
beruházás finanszírozási hátterét,

h) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a
szolgáltatás hasznosságát,

i) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség
betartását,

j) a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - nyilvántartja, aktiválja a megvalósított
fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat,

k) vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak
megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan
fenntartja és működteti az érintett térségben,

1) a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti
12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő
telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai
állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen
legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,

In) megfelelő fedezetet ajánl fel. Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének 120 %-át jelentő feltétel nélküli
és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia, vagy 150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken
megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan.

A pályázati kiírás, a hozzá tartozó útmutató, valamint a pályázat benyújtásához szükséges mellékletek, az alábbi
linken érhetőek el:

kozeQval lalkozasok-m unkahelvteremtesere

Bővebb felvilágosításért forduljon a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
munkatáisaihoz a lenti elérhetőségeken.
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