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 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak 

támogatására  

NFA-2017-2-KKV 
 
Pályázat célja: 

 a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új 
munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása 

 
Keretösszeg: 5 milliárd Ft.  
 
Támogatás mértéke: 
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 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 álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új 
munkahelyenként 500 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 800 ezer Ft,  

c) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. 
rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 
szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett 
településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás 
halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt 
kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).  

Ha bármilyen okból nem jön létre a vállalt regisztrált álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető 
kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget 
vissza kell fizetnie. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő. 
 
Támogatás intenzitása: 

1. Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa  
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  
da) 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, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, 
Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint 
 
db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.  
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A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai 
esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők. 

 
2. Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa  
A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi 
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti 
szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.  
Támogatási intenzitás 75% 

 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:  
2018. december 31. 
 
Pályázók köre: 

1. A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén 
székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi 
jogszabályok szerint: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 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. 

2. Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek. 

3. Beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

számára létesít új munkahelyet. 
 
Támogatható tevékenységek: 
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A támogatás keretében elszámolható költségek: 
 

a) új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el 
 Az immateriális javak esetében csak a találmány, szabadalom, licence és a know-how 

számolható el. 
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

 azokat kizárólag a - pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzített beruházási 
projekt megvalósítási helyszínén- támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

 az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 

 azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 

 azok mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között, 
szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 

 A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az 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 vehetők figyelembe. Más 
építési költség nem számolható el. 
 

b) Ingatlan vásárlás esetén nem támogatható olyan beruházási projekt, amely a beruházást, illetve a 
fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a pályázat 
benyújtásának időpontjában nem per, - és igénymentes. 
 
Kizárólag, - nem lakás céljára szolgáló - üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) 
vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. 

 
Önerő: 
A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési 
költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott 
támogatás nem számítható be. 
 
Előleg igénylése: A pályázó az elnyert támogatás 50 %-ára vonatkozó előleget igényelhet. 
 
Biztosítékok köre: Biztosíték nyújtása kötelező. 
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének: 

 120 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy- megfelelő referenciával 
rendelkező- pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy 

 150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára 
szolgáló ingatlan. 

A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell. 
 
 
Pályázat benyújtásának határideje: 
 

2018. január 1- től 2018. február 9-ig lehetséges 
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