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PÁLYÁZATIFELHÍVÁS

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.
A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása:

Az NFA foglalkoztatási alaprész 2017-2018. évi központi kerete terhére e célra elkülönített
összeg 10.000.000.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani.
A pályázat keretében nyújtható támogatás formája:
Vissza nem térítendő.
A pályázók köre:

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.
A 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
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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).

Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa:
A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az

elszámolható beruházási költségeknek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Kormányrendelet 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %os mértékét az alábbiak szerint:
Dél-Alföld 50%,
A támogatás számításának alapja:

A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak
abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a

támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs
ÁFA levonási jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem gyakorolhatja.
A támogatás keretében elszámolható költségek:

1) A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak
A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el - a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51.
§-a szerinti bekerülési értékben.

Ingatlanvásárlás elszámolható! Kizárólag, - nem lakás céljára szolgáló - üzleti tevékenység
végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége
támogatható.

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a
pályázó:
a) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
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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 2018. szeptember 30-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),

f) építési beruházás esetén 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, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi

versenyt biztosító eljárást alkalmaz - a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes
tájékoztatás az ÁÚF 4. fejezetében található,

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

Fenntartási kötelezettség:
A munkáltató 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.
Foglalkoztatási kötelezettség:

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 - amennyiben a pályázat benyújtását
követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfeltöltés
megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától - a beruházásban érintett
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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).
Saját forrás:

A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében
bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból, amelybe az államháztartás
alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.
szeptember 30.

Pályázati felhívás - Egészséges étkezést népszerűsítő programok az iskolai menzákban
Megjelent az EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust

népszerűsítő programok című felhívás tervezete. A pályázatra alapítványok adhatják be a támogatási
kérelmeket, a felhívás keretein belül megvalósítható az ismeretterjesztéshez, szemléletformáláshoz

kapcsolódó tevékenységek és eszközfejlesztés is. Az elnyerhető támogatás 5 millió és 15 millió forint
közti összeg lehet. A pályázatok benyújtása 2017. május 5-től 2017. május 31-ig lehetséges.

A felhívás célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony
támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési

kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött
életévek számának növelése.

A felhívás a kevésbé fejlett régiók köznevelési intézményeinek tanulóit és azok családjait támogatja. A
rendelkezésre álló keretösszeg 6,8 milliárd forint, ebből akár 1360 fejlesztés is megvalósítható.
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A támogatási kérelmeket alapítványok nyújthatják be, az alábbi tevékenységeket valósíthatják meg:
1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében
a köznevelésben részt vevő gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése

a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése,
egészségkultúrájuk fejlesztése

2. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében
tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára
főzőversenyek szervezése

az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése közismert személyiségek
segítségével

az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző – akár dekorációs – eszközök használata,
valamint az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése, jelentőségének
hangsúlyozása dietetikus vagy táplálkozástudományi szakember bevonásával

3. Közvetlenül az étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési
kultúra fejlesztése érdekében

ivókút, vagy egyéb ivóvízvételi hely létrehozása
gyümölcskínáló vagy salátabár létrehozása

az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése

az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése
Ezek mellett lehetséges iskolai tankonyhát, fűszerkertet is létrehozni.
Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás minimum 5 millió, maximum 15 millió forint. A
támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 5-től 2019. május 5-ig lehetséges.
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Gyakornoki program pályakezdők támogatására
A Gyakornoki program pályakezdők támogatására című uniós pályázat a vállalkozás statisztikai

létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén

egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához
kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki

kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális
feltételeinek kialakítására is.

Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósuló gyakornoki foglakoztatás azt jelenti, hogy a

gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein
(Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a
munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Amennyiben a Gyakornoki program pályakezdő támogatására című uniós pályázat keretében

támogatást igénylő vállalkozás nem talál jelen felhívás célcsoportjának és feltételeinek megfelelő
gyakornokot, a kirendeltségek segítséget nyújtanak a fiatalok vállalkozásokhoz történő

kiközvetítésében. A vállalkozások és a fiatalok közvetítését támogatják továbbá a vállalkozás

székhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi, kijelölt szakképzési centrumok is. A GINOP-5.2.4-16

kódszámú uniós pályázat keretében kijelölt szakképzési centrumok közreműködése a támogató,

gyakornokokat közvetítő funkció mellett a szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati
hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzéseket biztosít a
szakképzés további rendszerszerű tartalmi fejlesztéseinek előkészítéséhez.
A pályázók köre:
A Gyakornoki program pályakezdő támogatására című uniós pályázati felhívásra kizárólag azon
vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

1. rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365

napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
és

2. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági

társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

3. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

4. a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülnek.
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Jogi forma szerint:
1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági

társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti
társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 –

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit
közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló
vállalkozó)

3. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
4. szövetkezetek (12-)

pályázati támogatás összege:
1,9 - 30 millió Ft.

50 - 100%

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek a Gyakornoki program pályakezdő támogatására című
uniós pályázat keretében:

1. Gyakornokok foglalkoztatása,

2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység,
3. Adminisztrációs tevékenység,

4. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása,

2. a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök,
immateriális javak beszerzése,

3. a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához
szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás,

4. megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a
munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.
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Sikeres pályázást kívánunk!
makoipalyazat@gmail.com
70/674-8544

