NFA-2017-KKV - „Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására”

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk
javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő
beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci
szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az
álláskeresők foglalkoztatásának - kiemelt összegű kiegészítő - támogatása, a foglalkoztatás
regionális különbségeinek mérséklése érdekében.
Speciális szabályok
A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett
teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.
A munkáltató 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).

Kik pályázhatnak?
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT)
területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek
részt, akik
- rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
- beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a
tevékenységei között szerepel
- a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló számára létesít új munkahelyet.

Biztosítékok köre
A Kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a
követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi
biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, aminek legkésőbb a hatósági szerződés
megkötéséig rendelkezésre kell állnia.
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 biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra
biztosítania kell.

Támogatás összege
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft + kiegészítő
támogatások:
a)
kiközvetített álláskereső esetén új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
b)
olyan álláskereső, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag
közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800
ezer Ft
c)
amennyiben a beruházás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és a 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).

Támogatás mértéke
Regionális beruházási támogatás esetén a Dél-Dunántúl régióban 50%, mely a kisvállalkozások
beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10
százalékponttal növelhetők.
Csekély összegű (de minimis) 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.

Elszámolható költségek
A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése.
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.
Kizárólag üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve
bérletének költsége támogatható.

A rendelkezésre álló keret:
Az NFA foglalkoztatási alaprész 2017-2018. évi központi kerete terhére e célra elkülönített összeg
10.000.000.000 Ft.

