
 

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak 

támogatására (NFA-2017-KKV) pályázatról 

 

A pályázat célja 

A pályázati felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci 

pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - 

munkahelyteremtő beruházások támogatása.   

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy telephellyel, fiókteleppel 

rendelkező KKV-k vehetnek részt, melyek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel 

rendelkeznek. 

Elszámolható költségek 

 új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések 

 új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek 

 immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how  

 kizárólag, - nem lakás céljára szolgáló - üzleti tevékenység végzésére irányuló 

ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. 

Nem elszámolható költségek 

 A szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló 

(helyettesítő) beruházás költségei 

 Gépjárművek bekerülési értéke 

 Földterület vásárlása 

 Szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke 

Projekttel kapcsolatos elvárások 

 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), 

 építési beruházás esetén az építési hatóság igazolását csatolni kell a pályázathoz 

arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette,  



 

 beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a 

tevékenységei között szerepel. 

Támogatás összege 

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül 

az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni: 

 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 

 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, 

 amennyiben a beruházás 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 első két pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők). 

 A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió 

Ft, kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz 

legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. 

 Csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma nem 

haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak 

megfelelő forintösszeget. 

Támogatás mértéke 

 Regionális beruházási támogatás esetén az Észak-Magyarországi Régióban 

maximum az összes elszámolható költség  

o 70%-a mikro- és kisvállalkozások esetén, 

o 60%-a középvállalkozás esetén. 

 

 



 

 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

 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. 

 A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a 

tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen. 

 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 (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva). 

Biztosítékok köre 

A Kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok 

kombinációjával, aminek legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell 

állnia. A 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 projekt megkezdése és befejezése 

A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját 

felelősségére megkezdheti, de a beruházási projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat 

értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt 

támogatás elnyerését. A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének 

határideje 2018. szeptember 30. 

Előleg igénylése  

Az elnyert támogatás 50 %-ára előleg igényelhető. 



 

 

Az önrész összetétele Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli 

rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. A pályázónak legalább a projekt elszámolható 

összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 

A pályázatok benyújtása 2017. szeptember 15-ig lehetséges. 

 

 

 


