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A pályázati kiírás (a továbbiakban: Felhívás) elválaszthatatlan része az Általános
Útmutató a Felhíváshoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), valamint az ÁÚF
mellékletei (1-14. sz. melléklet) és a hatósági szerződés-minta, amelynek hatályos
verziója megtalálható a www.kormany.hu honlapon és a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat honlapján (nfsz.munka.hu).
A Felhívás és az abban megjelölt, csatolandó dokumentumok, valamint az ÁÚF és
mellékletei együttesen tartalmazzák a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚFben megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban
szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF és mellékletei valamint a
hatósági szerződés-minta esetén a Pénzügyminisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért
kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.kormany.hu honlapon, valamint a
www.nfsz.munka.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A Felhívás
A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 18. §-a,
továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 27. §-ai alapján – a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) „Foglalkoztatási és képzési támogatások” kiadási
jogcíme (a továbbiakban: foglalkoztatási alaprész) 2019. és 2020. évi központi keretéből –
nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k)
munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
A rendelkezésre álló 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint támogatási keretösszegből – az
elmúlt két év három alkalommal meghirdetett pályázati kiírásainak átlagadatait figyelembe
véve – 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető.
2. Pályázatra vonatkozó általános információk
2.1

A Felhívás célja

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező –
munkahelyteremtő beruházások támogatása.
A Felhívás célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi
gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.
2.2

A támogatás jogcíme

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján (ld. 2.2.1 és 2.2.2.
bekezdés) regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis)
támogatásként nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások
alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor
nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.1
Támogatási
kategória
Regionális
beruházási
támogatás

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Új eszközök, gépek beszerzése,
immateriális javak költségei,
továbbá ingatlan vásárlása,2
tárgyi eszközökhöz, épületekhez
kapcsolódó bérleti díjak, lízing

Rendelet 18. § (1) bekezdése,
valamint a 18/A. §-a alapján a
kis- és középvállalkozások
növekedési és foglalkoztatásbővítési lehetőségeinek

1

A pályázónak kell mérlegelnie és eldöntenie, hogy melyik jogcím alapján kívánja benyújtani az igényét.
Ingatlan esetében olyan ingatlan vásárlása fogadható el, amely újonnan kerül a vállalkozás mérlegébe, vagyis a
pályázat benyújtásakor a vállalkozás használatában még nem állt, és amely még nem részesült állami
támogatásban.
2
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Csekély összegű
támogatás

költségek, új épület /épületrész
felépítésével kapcsolatos építési
költségek
Új eszközök, gépek beszerzése,
immateriális javak költségei,
továbbá ingatlan vásárlása,3
tárgyi eszközökhöz, épületekhez
kapcsolódó bérleti díjak, lízing
költségek, új épület /épületrész
felépítésével kapcsolatos építési
költségek

megteremtése

Rendelet 27. § (3) bekezdése
alapján a kis- és
középvállalkozások
növekedési és foglalkoztatásbővítési lehetőségeinek
megteremtése

2.2.1 Regionális beruházási támogatás
A Rendelet 18. § (1) bekezdése, valamint a 18/A. §-a alapján regionális beruházáshoz
kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. melléklete szerinti „Regionális
támogatás” támogatási kategóriának4 felel meg.
2.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Rendelet 27. § (3) bekezdése szerint a munkahelyteremtés támogatása az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: de minimis rendelet)
3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható.
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a de minimis rendelet,
valamint az Átr. szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a de minimis rendelet hatálya alá tartozó,
Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja
meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző,
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve a de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A pályázónak a de minimis rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a
3

Lásd 2. sz. hivatkozás.
A támogatás nyújtásának szabályait a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a
továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) határozza meg.
4
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részére és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

2.3

A pályázat lebonyolítója

A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a Minisztérium koordinálása mellett az
állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.
A pályázatokról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.
A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szervként eljáró –
beruházás helye szerint – illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal köti meg.
2.4

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása

Az NFA foglalkoztatási alaprész 2019. és 2020. évi központi keretéből 5.000.000.000 Ft
keretösszeg.
2.5

A pályázati kiírás keretében nyújtható támogatás formája

A Felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
2.6

A pályázók köre

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség
(EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV
vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi
képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a
továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.5
2.7

A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei

Nem vehet részt a pályázaton az a 2.6. pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó
(a továbbiakban együtt: pályázó), aki/amely

5

A Felhívásban hivatkozott, Evtv. 2. § (2) bekezdés c) pontja alapján e törvény rendelkezéseit nem kell
alkalmazni az ügyvédi tevékenységre, melynek értelmében az egyéni ügyvéd nem tartozik a pályázók körébe.
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a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)

a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően
megkezdte,
az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő
támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott
támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik,
kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban
megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,6
az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert
munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem
teljesítette,
a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és
megyei kormányhivatal illetékességi területén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény 71-76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat
benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni
figyelemmel a Rendelet 27. § p) pontjára az Átr. 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak minősül,
a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja
fel, amennyiben
i.
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
ii.
vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ,
kizárólag szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
amely a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik;
amely a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4)
bekezdésében foglaltak szerinti köztartozással rendelkezik, valamint akinek –

6

Ennek megfelelően nem vehet részt az új pályázaton az NFA-2017-KKV, NFA-2017-2-KKV és az NFA-2018KKV pályázaton (és az NFA-2019-KKV pályázati kiírás első ciklusa során) nyertes, támogatásban részesült – és
a hatósági szerződést is megkötő – kedvezményezett ugyanazon beruházás vonatkozásában, tehát az új kérelem
nem irányulhat a három éven belüli pályázat során támogatott beruházásra.
Az NFA-2019-KKV pályázat vonatkozásában is fennáll az a követelmény, miszerint a kérelem új, induló
beruházás vonatkozásában kell, hogy megvalósuljon, mely beruházás nem minősülhet szinten tartásnak.
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figyelemmel az Áht. 50. § (5) bekezdésére – önkormányzati adóhatóságnál esedékessé
vált és még meg nem fizetett adótartozása van,
p) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek, vagyis
 nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
 nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – szabályozó
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés
alkalmazási feltételeinek,
q) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő
végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági
nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
r) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a
korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán
kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
s) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
nem minősül átlátható szervezetnek,
t) esetében fennáll a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizáró okok, vagy az Áht. 48/B. §-ában foglalt, illetve
az Ávr. 81. §-ában foglalt kizáró okok egyike.
2.7.1 Regionális beruházási támogatás esetében a 2.7. pontban foglaltakon túl nem
vehet részt a pályázaton az a pályázó,
a) akinek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében
(Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos
beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás,
amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
b) aki acélipari tevékenységhez, hajóépítési tevékenységhez, szénbányászati tevékenységhez,
szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti,
vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a
kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és
energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
c) aki szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve az általános
csoportmentességi rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
d) amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
e) aki által a tervezett beruházás elszámolható költsége nagyobb, mint 100 millió eurónak
megfelelő forintösszeg,
f) abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben:
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy
vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy
részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből
(eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található
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azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott
létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott
szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói
típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy
vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében
folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;
g) amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül;
h) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
i) amely olyan beruházáshoz igényel támogatást, ahol az elszámolható költség nagyobb,
mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
2.7.2 Csekély összegű támogatás esetében a 2.7. pontban foglaltakon túl nem vehet
részt a pályázaton az a pályázó,
a) aki a támogatást teherszállító járművek megvásárlására tervezi felhasználni, és közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozásnak minősül,
b) akinél a csekély összegű támogatási jogcímen benyújtott pályázat támogatástartalma – a
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – meghaladta a
200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget,
c) aki az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatást igényelne.
2.8

A beruházásra vonatkozó további előírások

A pályázat alapján az ÁÚF szerinti induló beruházás7 támogatható (regionális beruházási
támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen történő igénylés esetében is),
azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül a Rendelet 27. § (1) bekezdés o)
pontja szerinti szinten tartást szolgáló eszköznek.8
2.8.1

A pályázat által bemutatott beruházási projekt műszaki-szakmai tartalmával és
a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A beruházási projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások
figyelembevétele szükséges:
7

Induló beruházás fogalma: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény
felállításával, meglévő létesítmény bővítésével* egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő
diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával
kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a
létesítmény bezárásra került – vagy amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az eszközöket
egy független beruházó veszi meg. Mindezek alapján nem támogatható a már használatban lévő létesítmény
használhatóságát, energiahatékonyságát növelő olyan beruházás, amely új munkahelyek teremtését nem
szolgálja (pl. napkollektor, légkondicionáló felszerelése).
8
Szinten tartást szolgáló eszköz: az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési,
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné.
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a) A beruházási projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon
kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos
piaci árnak történő megfelelést a hatósági szerződés hatálybalépését követően is
biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés
előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás
esetén is.
b) A pályázati adatlap pontjait a pályázónak a Felhívásban meghatározott feltételek alapján
releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A pályázó által a pályázati
adatlap kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére,
kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés előkészítés során a kormányhivatal
számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség
hiánypótlás keretében.
c) A beruházási projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt
megvalósítása során alkalmassá kell válnia a pályázati adatlapon jelzett tevékenység
végzésére.
d) A beruházási projektnek a pályázó által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak.
f) A beruházási projekt keretében beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi
forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól
kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett,
kivéve, ha a pályázó független beruházóként a projekt keretében egy olyan létesítményhez
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlását valósítja meg, amely bezárásra
került, vagy ha nem vásárolják fel, bezárásra kerülne. A beruházási projektnek meg kell
felelnie a Felhívásban, a szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban
foglalt egyéb feltételeknek.
g) A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Magyar Államkincstár
által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója, ennek hiányában kormányhivatal (a továbbiakban
együtt: Támogató), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint
jogszabályban, a Felhívásban, a hatósági szerződésben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek.
h) Ha a pályázatban bemutatott beruházási projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős
kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért
elutasításra kerülhet. (Ilyen kockázatot jelenthet például a pályázat nem megfelelő
kidolgozottsága, a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási
intenzitása, a beruházási projekt megvalósítása szempontjából kockázatos
gazdálkodási adatok. Ezekben az esetekben az eljáró kormányhivatal – mérlegelési
jogkörében eljárva – állapítja meg az induló beruházás megvalósulásának
kockázatát. )
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2.8.2 A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások
Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a
pályázó:
a) a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az
egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként
bejegyezve szerepel,9
c) legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
d) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a
tevékenységei között szerepel,
e) a beruházást legkésőbb az alábbi pontokban előírt határidőig megvalósítja és a
támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint benyújtja:10
1. pályázati ciklus: a 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás
megvalósításának határideje 2020. február 29., a támogatás kifizetésére
vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. március 31.
2. pályázati ciklus: a 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás
megvalósításának határideje 2020. augusztus 31., a támogatás kifizetésére
vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. október 8.
a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
g) benyújtja – építési beruházás esetén – az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési
tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat
benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
h) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett
foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
i) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika,
technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
j) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok
betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító
eljárást alkalmaz (a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az
ÁÚF 4. fejezetében található),
k) a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja,
aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és
immateriális javakat.
f)

2.8.3 Fenntartási kötelezettség
A pályázó 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.
9

Ingatlanvásárlás esetén ez úgy érvényesül, hogy azt az adásvételt követően a pályázónak be kell jegyeztetnie
telephelyként vagy székhelyként.
10
E feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes.
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Ez a követelmény – amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása
biztosított az érintett régióban – nem akadályozza a technológiai változások miatt
korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált
tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje esetén a fenntartási időszakban a
kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem
részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel
azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási
időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
A pályázó/kedvezményezett vállalja, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt
keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.
A beruházás befejezésének minősül, ha a beruházási projekt fizikailag és pénzügyileg is a
hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően befejezett, valamint a kedvezményezettnek
valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a
kormányhivatal jóváhagyta és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának
eredményeiről szóló záróbeszámolót benyújtotta, és azt a kormányhivatal jóváhagyta.
2.8.4 Foglalkoztatási kötelezettség
A pályázó/kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a
tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.
A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően,11 a pályázat benyújtása előtti 12
hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti,
regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén –
meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a
létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves
folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (az éves átlagos statisztikai állományi
létszámot megtartva).
Abban az esetben, ha a kedvezményezett az új12 munkavállalók foglalkoztatásához
foglalkoztatást bővítő bértámogatást vagy bérköltség támogatást vesz igénybe, a
foglalkoztatási kötelezettség a bértámogatásra, vagy bérköltség támogatásra előírt
foglalkoztatási kötelezettség megszűnését követő naptól kezdődik.
Amennyiben a pályázó az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett
korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt
a régió területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12
hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves
létszámnak tekinteni.
11

A Rendelet 18. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontja szerint a kedvezményezett a munkavállalókat a beruházás
befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza. E rendelet azonban nem tiltja, hogy
a beruházás befejezését megelőzően felvételre kerüljön az alkalmazni kívánt munkavállaló. Amennyiben a
vállalkozás a teljes vállalt létszámot feltölti azelőtt, mielőtt még a hatósági szerződést aláírta volna, a teljes
létszámfeltöltés a pályázat benyújtását követően valósulhat meg, de a hatósági szerződés aláírásának napja
lehet a foglalkoztatási kötelezettség legkorábbi kezdő dátuma.
12
Nem minősülhet új munkavállalónak az a személy, aki a felvételét megelőző 6 hónapban a kedvezményezett,
vagy a kedvezményezett kapcsolt vállalkozásának az átlagos statisztikai állományi létszámába bele tartozott.
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2.8.5 Saját forrás
A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében
bruttó – bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (a pályázó
erről nyilatkozik, ld.: 6. sz. melléklet) amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott
támogatás nem számítható be.
A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget
vállal arra, hogy
-

a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban
szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek
figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik,
hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja
a hiányzó forrást.

2.8.6 Biztosítékok köre
A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan a támogató javára szóló
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére), a követelés legfeljebb
harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A felhatalmazó nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi
anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a hatósági
szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia (pályázatban erről nyilatkozni szükséges.)
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:
 120 %-át jelentő, hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi
vállalkozás által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
 150 %-át kitevő forgalmi értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya
csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Összesen
legfeljebb három ingatlan ajánlható fel zálogtárgyként.
Amennyiben a pályázó nem hitelintézet által vállalt garanciaszerződést ajánl fel
biztosítékként, az csak akkor fogadható el, ha azt megfelelő referenciával rendelkező
pénzügyi vállalkozás vállalja. Azt, hogy az érintett pénzügyi vállalkozás megfelelő
referenciával rendelkezik-e, a támogató – mérlegelési jogkörében eljárva – dönti el a pályázat
értékelése során. A megfelelő referencia igazolása érdekében a támogató jogosult a pályázótól
– a garanciát nyújtó pénzügyi vállalkozásra nézve – információt kérni.13
Ingatlan-jelzálogjog biztosítékként történő alkalmazása esetén az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 85.
13

A megfelelő referencia vonatkozásában a 12. sz. mellékletben foglaltak az irányadók.
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§ (2) bekezdése szerint kell eljárni azzal, hogy amennyiben a jelzálogjoggal terhelni kívánt
ingatlan már jelzálogjoggal terhelt, de a megítélt támogatással kapcsolatban a 150 %-os
mértékű fedezeten kívüli mértékkel együtt a terhelés nem éri el az ingatlan értékének 75 %-át,
úgy az ilyen ingatlan megterhelése is elfogadható biztosítékként. Ebben az esetben a támogató
jelzálogjoga legfeljebb a második ranghelyen jegyezhető be.
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra
biztosítania kell.
A hatósági szerződés megkötésének feltétele, hogy a megfelelő biztosíték rendelkezésre
álljon.
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást a 12. számú
melléklet tartalmazza.
2.8.7 A beruházás megkezdése
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető
(megkezdett beruházás nem támogatható).
A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a pályázó 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 támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén a
pályázó kártérítési igénnyel a Minisztériumhoz nem fordulhat.
A beruházási projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló
megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla
vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi
a pályázat benyújtását követő napnál.
2.8.8 A pályázati ciklusok, és a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A pályázat az alábbi két időszakban kerül meghirdetésre:
1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig,
2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig.
A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje:
1. Pályázati ciklus:14 A támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének
határideje legkésőbb 2020. március 31. napja;
2. Pályázati ciklus:15 a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének
határideje legkésőbb 2020. október 8. napja.

14
15

A 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29.
A 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31.
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A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje a 2.8.2. d) pontban
megjelölt dátumok egyike.
A beruházási projekt fizikailag befejezett, amennyiben a beruházás keretében támogatott
valamennyi tevékenység a hatósági szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban
előírt feltételek mellett teljesült. A beruházás fizikai befejezése napjának a projekt utolsó
támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenység lezárására vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontjának 9.
alpontja tartalmazza.
3. A támogatásra vonatkozó információk
3.1

Támogatás nyújtásának további tilalmai (a 2.7. fejezetben foglaltakon is túl)

3.1.1 Regionális beruházási támogatás az alábbi esetekben sem nyújtható
 a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,16
 olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van
érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított - természeti
katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok kivételével,
 a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás
akkor nem vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege nem haladja meg az
alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a
pályázat benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét,
 meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését
eredményező beruházáshoz a támogatás akkor nem vehető igénybe, ha az elszámolható
költségek nem haladják meg legalább 200%-kal az eredeti tevékenység keretében használt
és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
 olyan vállalkozás részére, amely nem vállal kötelezettséget arra, hogy az induló beruházás
befejezését követő két évig nem telepíti át azt a létesítményt, amelyben a támogatási
kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani;
 A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: a 651/2014/EU bizottsági rendelet) 9. cikke szerinti
közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi
támogatásról.

16

Regionális beruházási támogatás esetében nagyberuházásnak az olyan induló beruházás minősül, amelyhez
kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg.
Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerint
ugyanabban a 3. szintű régióban támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven
belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.
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3.1.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás a Rendeletben meghatározott
nagyberuházáshoz sem nyújtható. 17
3.2

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 Flt. 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, vagy
c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában nevelő nő18 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.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett
településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft,
(a d) pont szerinti 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).
A járások – komplex mutató alapján – emelkedő sorrendbe állított listáját a Kjbr. 2.
melléklete, a kedvezményezett járások listáját a Kjbr. 3. melléklete, a kedvezményezett
települések jegyzékét a Ktbr. 2. melléklete tartalmazza.
Ha bármilyen okból nem jön létre a 3.2 pont a)-c) pont szerinti személyek alkalmazása, az új
munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha
igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a Felhívás 3.4. pontjában leírt
összeghatárig igényelhető támogatás.
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Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerint
ugyanabban a 3. szintű régióban támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven
belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.
18
A 3.2 pont c) pontja szerinti személynek az a nő tekintendő, aki a gyermek vérszerinti szülője, nevelőszülője,
örökbefogadó szülője vagy helyettes szülője. A saját háztartásban nevelt gyermek 6. életévének betöltése
szempontjából a foglalkoztatás megkezdésének az időpontja az irányadó.
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A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a
Kjbr., valamint a Ktbr. alapján a kedvezményezett járásokban, településeken
megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.
3.3

Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az
elszámolható beruházási költségeknek az Átr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott,
régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint:
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%.
A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások
beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10
százalékponttal növelhetők. Figyelemmel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1)-(3) bekezdéseire, a támogatási
intenzitás meghatározása során a mikrovállalkozásokat kisvállalkozásnak kell tekinteni,
középvállalkozásnak pedig az a KKV tekintendő, amely nem minősül sem mikro-, sem pedig
kisvállalkozásnak.
Regionális beruházási támogatás
intenzitás
Átr. 25. § (1) és (2)
bekezdésében
meghatározott,
régiónként eltérő %-os mérték +
mikrovállalkozás
20 %-os mérték.
(pl.:
Nyírbátor
esetében
50%+20%=70%)

18

saját forrás
A beruházás nettó - ÁFA
visszaigénylési
jogosultsággal
nem rendelkező pályázó esetében
bruttó - bekerülési költségének
legalább 25 %-a. (Itt ez legalább
30 %-ot kell, hogy kitegyen.)

kisvállalkozás

középvállalkozás

3.4

Átr. 25. § (1) és (2)
bekezdésében
meghatározott,
régiónként eltérő %-os mérték +
20 %-os mérték. (pl.: Nyírbátor
esetében 50%+20%=70%)
Átr. 25. § (1) és (2)
bekezdésében
meghatározott,
régiónként eltérő %-os mérték +
10 %-os mérték. (pl.: Nyírbátor
esetében 50%+10%=60%)

A beruházás nettó - ÁFA
visszaigénylési
jogosultsággal
nem rendelkező pályázó esetében
bruttó - bekerülési költségének
legalább 25 %-a. (Itt ez legalább
30 %-ot kell, hogy kitegyen.)
A beruházás nettó - ÁFA
visszaigénylési
jogosultsággal
nem rendelkező pályázó esetében
bruttó - bekerülési költségének
legalább 25 %-a. (Itt ez legalább
40 %-ot kell, hogy kitegyen.)

Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa

A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget.
De minimis támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben
meghatározottak szerint – a 25 %-os saját forrás feltételének teljesítése mellett.
A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázat benyújtását megelőző három év alatt kapott
de minimis támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, valamint az
azt megelőző két pénzügyi évben kapott de minimis támogatás. A pályázónak a nyilatkozat
megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére
de minimis támogatásként megítéltek.
De minimis támogatás
korlát
Csekély összegű támogatási
mikrovállalkozás jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt
kisvállalkozás
megelőző két pénzügyi év során
– nem haladhatja meg a 200.000
középvállalkozás eurónak, a közúti szállítási
ágazatban a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

saját forrás
A beruházás nettó – ÁFA
visszaigénylési
jogosultsággal
nem rendelkező pályázó esetében
bruttó – bekerülési költségének
legalább 25 %-a.

4. A támogatás számításának alapja
A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli
összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFÁ-t is
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tartalmazó összköltsége után, ha a kedvezményezettnek a támogatásból finanszírozott
beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, vagy azt a pályázathoz
kapcsolódóan nem gyakorolhatja.
4.1

Társfinanszírozás

Amennyiben a pályázó a beruházásához más előirányzatból meghirdetésre kerülő pályázat
alapján is támogatást igényel (társfinanszírozás), csak akkor nyújthatja be a pályázatát, ha a
többi előirányzat pályázati felhívása is megjelent, és biztosítható valamennyi pályázat
egyszerre (azonos időben) történő benyújtása ahhoz a szervezethez, amelytől a legnagyobb
összegű támogatást igényli. Ebben az esetben a támogatási igényt befogadó szervezet fogja
hivatalból a pályázatot az illetékes szervezethez továbbítani. Amennyiben más pályázatkiíróhoz kell a pályázatot benyújtani, az oda történő benyújtás napja az irányadó.
Társfinanszírozás esetén – amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani – a
pályázó köteles a pályázat egy példányát a kormányhivatalhoz a jelen felhívásban megadott
benyújtási határidőn belül eljuttatni.
4.2

Támogatáshalmozásra vonatkozó szabályok

4.2.1 Regionális beruházási támogatás esetében
A regionális beruházási támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható
költségek esetén nyújtható más, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó
támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt. Azonos vagy részben azonos elszámolható
költségek esetében az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális,
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet az
általános csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. Állami
támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási
intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási
szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
4.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében
A de minimis rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az e rendelet szerint nyújtott csekély
összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek19 megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti
19

A Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.).
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csekély összegű támogatás az e rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a
Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét
támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű
támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.
4.3

A támogatás keretében elszámolható költségek

4.3.1 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 47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben.
Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a
kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a kedvezményezettől nem független20
harmadik fél használatában, valamint az ingatlan korábban nem részesült támogatásban.
Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how
számolható el. A „Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3-ból a
licenc és 4-ből a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3.
mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek
fel.
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.
Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron21 kell figyelembe venni,
ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a
szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
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,
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A kedvezményezettől nem független félnek kell tekinteni különösen a kapcsolt vállalkozást.
A szokásos piaci ár definíciójára az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 174-183. §-aiban foglaltak
irányadók.
21

21

 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.
Az elszámolható tárgyi eszközök és immateriális javak költségeire nyújtott támogatás esetén a
beruházással létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől (ez az üzembe helyezés
időpontja) legalább három évig fenn kell tartani az érintett régióban.
A pályázat benyújtásakor – a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál – a
benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett hivatalos középárfolyamot kell figyelembe venni. A kifizetésnél a számla pénzügyi
teljesítésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes
napi középárfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet keletkezhet, a
különbözetet a vállalkozásnak saját forrásból kell biztosítania.
Ingatlanvásárlás 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, kivéve, ha a pályázó az
igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing
szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a
fenntartási kötelezettség idejére.
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon
kívánják megvalósítani, a pályázat abban az esetben támogatható, ha a tulajdonostársak között
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az
ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz a pályázattal egyidejűleg benyújtásra
kerül. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni
hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.
Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl.
üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A
pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma
alatt nem található épület vagy épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat
keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti
művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep,
nádas, erdő, fásított terület vagy halastó.
A bérlésnek vagy lízingnek (akár tárgyi eszközre, akár ingatlanra vonatkozó) a feltétele az,
hogy a pályázó a fenntartási kötelezettség teljes idejére használati megállapodással
rendelkezzen.
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4.4

A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:
 a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló
(helyettesítő) beruházás költségei,
 gépjárművek bekerülési értéke,
 földterület22 vásárlása,
 szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 a Rendelet 18/A. § (3) bekezdés ab) pontban meghatározott immateriális javak
bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő –
pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzített beruházási projekt
megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,
 az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői
jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
 az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó
nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt
álló beruházótól szerzett be,
 a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális
javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami
támogatást vett igénybe,
 a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,
 épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése.

4.5

A támogatás felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, a
nyilvánossági követelményekre, valamint a kapcsolattartásra vonatkozó
tájékoztatás

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
A támogatás hatékonyságának méréséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettség
rögzítéséről a támogatásban részesített pályázóval megkötendő szerződés rendelkezik.
A pályázó és a támogató az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) szerinti
elektronikus kapcsolattartás útján kötelesek eljárni.
5. A pályázat benyújtására vonatkozó előírások
A pályázatot a Felhívásban, az ÁÚF-ben (az adatlapokon, nyilatkozatokban és egyéb
dokumentumokban) meghatározott feltételek alapján kell kidolgozni.
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Jelen pályázati felhívás keretében földterületnek/termőföldnek minősülnek az ingatlan-nyilvántartásban az
alábbi művelési ágakban nyilvántartott – belterületi vagy külterületi – ingatlanok: szántó, szőlő, gyümölcsös,
kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület (azaz valamennyi mezőgazdasági művelés alól ki nem vett
terület), valamint a halastó és az erdő.
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5.1

Pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu, a
keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2019-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető.

5.2

Formai követelmények

A pályázatot elektronikus úton, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva,
az ÁÚF-ben rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelően, magyar nyelven,
kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez
csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított
nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázatot – az Eügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapján, valamint figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény 7. § 6. pontjára – kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A nem
elektronikus úton megküldött pályázati anyagot az eljáró kormányhivatal úgy tekinti, mintha
azt meg sem küldték volna.

5.3

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
1. 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy
2. 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.
5.4

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni a
Felhívás 5.3 pontjában írt ciklusok egyikében az általános célú elektronikus
kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével.
A benyújtás időpontja – ezáltal a határidő megtartása – tekintetében az Eügyintézési tv.
vonatkozó rendelkezései irányadók.
A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a
beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége nyújt
információt.
5.5

A pályázat befogadása

Az Ávr. 70. § (1) bekezdése értelmében a pályázat befogadásáról a támogató befogadó
nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben – figyelemmel az Ávr. 70. § (2)
bekezdésére –
 a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
 az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan
igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban
meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
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 a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
Figyelemmel az Ávr. 70. § (1) és (2) bekezdéseire, amennyiben a befogadó nyilatkozat
rendelkezésre bocsátásának feltételei nem állnak fenn, a támogató érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja a pályázatot.
5.6

Hiánypótlás

Hiánypótlásra az alábbiak szerint van lehetőség:
Ha pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok
– az eljáró kormányhivatal megítélése szerint, figyelemmel jelen felhívás 2.8.1. b) pontjára is
– olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, a kormányhivatal öt napos
jogvesztő határidő tűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felhívja a
pályázót a hiányok pótlására.
A pályázat kijavítására – hiánypótlás útján – egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a
hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a
felszólításban meghatározott határidőn belül, a kormányhivatal a hibás, hiányos pályázatot
további vizsgálat nélkül az elutasítja.
5.7

Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés

5.7.1 Kiválasztási kritériumok – mérlegelési szempontok vizsgálata
Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon beruházási projektek, amelyek
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, az ÁÚF-ban és
mellékleteiben, valamint az alábbi kritériumoknak.
Ha a pályázó megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy az alábbi mérlegelési szempontok
alapján értékeli a benyújtott pályázatokat a kormányhivatal:
a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,
b) a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
c) a beruházási projekt várható hatása a térség foglalkoztatási helyzetére.
Az egyes mérlegelési szempontok vizsgálata során a következő pontszámok adhatók:
Pontszám

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1

A pályázó által bemutatott vállalkozás, a tervezett beruházás új
tevékenysége, gazdasági, piaci előnye, versenypozíciója indokolja-e a
támogatás biztosítását?

0-10

Szöveges értékelés:
2

A támogatás szükségességének indoklása megalapozott?
Szöveges értékelés:
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0-10

3

A munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzői alapján indokolt a
beruházási projekt támogatása?
Szöveges értékelés:

4

A beruházási projekt munkahelyteremtő hatása:
 2 fő (0 pont)
 3-9 fő (5 pont)
 9 fő felett (10 pont)
Szöveges értékelés:

5

új munkavállaló
(3 pont)
kiközvetített álláskereső személy
(7 pont)
nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső személy, aki a
foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási
jogviszony keretében volt foglalkoztatva vagy
hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő
nő
(10 pont)
Szöveges értékelés:

7

0-10

A pályázó az alábbi célcsoportok foglalkoztatását vállalja:




6

0-8

A beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett
településen valósul meg:
 nem (0 pont)
 igen (5 pont)
Szöveges értékelés:

3-10

0-5

a) A vállalat marketing stratégiája
Annak elérése érdekében végez-e tevékenységet, hogy a fogyasztók - a
vállalat által - megcélzott köre a vállalatot válassza:
 Igen (1pont)
 Nem (0 pont)
b) Vállalat gazdasági formája:
 Egyéni vállalkozó
(1 pont)
 Mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió
eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg)
(2 pont)
 Kisvállalkozás (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió
eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg)
(3 pont)
 Középvállalkozás (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50
millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max.
43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
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1-5

(4 pont)
Szöveges értékelés:
8

9

Működés időtartama
 legalább 1 lezárt, teljes üzleti év
 2-3 lezárt, teljes üzleti év
 4-5 lezárt, teljes üzleti év
 5-nél több lezárt, teljes üzleti év
Szöveges értékelés:

(3 pont)
(6 pont)
(9 pont)
(12 pont)

3-12

A vállalkozás gazdasági mutatói
0-5

a) Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV
 nem (0 pont)
 igen (5 pont)
b) Üzemi eredmény aránya
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év
kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100





4,00% és az alatt
4,01 % - 10,00 %
10,01% - 20,00 %
20,01 % - 40,00 %

(0 pont)
(3 pont)
(5 pont)
(7 pont)
(10 pont)

 40,01 % és a felett
c) 1 főre eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő): (utolsó lezárt év
adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség +
utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + utolsó lezárt év
személyi jellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év létszám






1.000 e Ft és az alatt
1.001 e Ft - 3.000 e Ft
3.001 e Ft - 5.000 e Ft
5.001 e Ft - 7.000 e Ft
7.001 e Ft és a felett

0-10

(0 pont)
(3 pont)
(5 pont)
(8 pont)
(10 pont)

d) Nettó árbevétel arányos beruházás: [2*összes elszámolható
költség / (utolsó lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba
beszámított bevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó
árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)]*100





0-10

3,00% és az alatt vagy 85,00% felett
3,01% - 10,00% vagy 70,01% - 85,00 %
10,01 % - 15,00 % vagy 45,01 % - 70,00 %
15,01% - 45,00%
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(0 pont)
(4 pont)
(7 pont)
(10 pont)

0-10

e) Saját tőke arányos beruházási érték: (összes elszámolható
költség / utolsó lezárt év saját tőke) *100




10,00% és az alatt, vagy 150,00 % felett
10,01 % - 25,00 %, vagy 115,01 % -150,00 %
25,01% - 50,00%, vagy 85,01% - 115,00%

(0 pont)
(1 pont)
(3 pont)



50,01% - 85,00%

(5 pont)

0-5

Szöveges értékelés:
Összes pontszám:
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A pályázat abban az esetben támogatható, amennyiben a mérlegelési szempontok fentiek
szerinti vizsgálata alapján minimum 66 pontot elért.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ: A tartalmi értékelési szempontok közül az üzemi eredmény
aránya (10 pont) és a saját tőke arányos beruházás értéke (5 pont) nem értelmezhető egyéni
vállalkozók esetében, így az elért összes pontszám 110/95-al kerül felszorzásra.
Egyéni vállalkozóknál ennél a két szempontnál 0 pontot kell adni.
5.7.2 Támogatási döntés
A támogatásról szóló döntés előkészítésénél és a miniszteri döntésnél az alábbi főbb
szempontok érvényesülnek:
 a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzőin túl, a Felhívás 3.2. pontjában
rögzített
munkaerőpiaci
szempontból
hátrányos
helyzetű
személyek/közfoglalkoztatásból kikerülők
 a pályázat benyújtása előtt meglévő és az új munkahelyek száma,
 a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a
leghátrányosabb helyzetű térségekben működő vállalkozások segítése,
 a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
 termelő tevékenység ellátása előnyt jelent,
 piacképesség,
 a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása,
 a pályázó gazdasági stabilitása és a beruházás fenntarthatósága.
A határidőben benyújtott, formailag megfelelő és érvényes pályázatok támogatásáról
vagy a támogatási igény elutasításáról – a kormányhivatal javaslatának
figyelembevételével – a miniszter mérlegelési jogkörében az alábbiak szerint dönt:
1. pályázati ciklus (2019.03.18-2019.04.22.): 2019. június 11. napjáig;
2. pályázati ciklus (2019.08.01-2019.09.05.): 2019. október 22. napjáig.
A támogatásról és annak összegéről a kormányhivatal a miniszter megbízásából az e
határidőtől számított 5 napon belül tájékoztatja a pályázót.
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A miniszteri döntés a pályázatban rögzített telephelyre, illetve beruházási elemekre
vonatkozik, így nyertes pályázat esetén – amennyiben előre nem látható új tény illetve
körülmény nem merül fel – hatósági szerződés kizárólag ezek vonatkozásában köthetők meg.
A pályázó a döntési javaslat pályázatára vonatkozó részét a kormányhivatalban megtekintheti.
A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt
támogatás összegét – a pályázó külön hozzájárulása nélkül – a döntést követően a
Minisztérium a honlapján (www.kormany.hu), (a keresőbe beírni a pályázat kódjelét: NFA2019-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, honlapján (www.nfsz.munka.hu) teszi
közzé.
A támogatási javaslat elkészítését megelőzően a kormányhivatal, továbbá a döntést
megelőzően a Minisztérium, vagy az általuk meghatalmazott személy/szervezet a pályázatban
feltüntetett információkat a pályázó központjában és telephelyein jogosult ellenőrizni.
A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az
igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt
elutasítható.
Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás
megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva a beruházást változatlan
formában, vagy a beruházási, üzleti, foglalkoztatási tervét a rendelkezésére álló források
figyelembevételével átdolgozva valósítja meg.
Kifogás a pályázati eljárás során hozott döntéssel szemben
A pályázati eljárás során – figyelemmel az Ávr. 70. § (1) és 73. § (1) bekezdéseire, az Ávr.
102/D. §-a alapján – a pályázatot érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntéssel, valamint a
támogatási döntéssel szemben kifogás benyújtásának akkor van helye, ha a pályázati eljárás
jogszabálysértő, vagy az a pályázati kiírásba ütközik.
A kifogást a sérelmezett döntés közlésétől számított öt napon belül – szintén elektronikus
úton – lehet benyújtani a kormányhivatalhoz. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő
elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogás tartalma vonatkozásában az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglaltak irányadók. A
kormányhivatal – figyelemmel az Ávr. 102/D. § (5a) bekezdésében foglaltakra – megteszi a
kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a
kifogást a Minisztériumnak, vagy – ha annak az Ávr. 102/D. § (5) bekezdésében foglalt
feltételei fennállnak – a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ha a kormányhivatal a
kifogást továbbítja a Minisztériumhoz, arról a miniszter – az Ávr. 102/D. § (6)-(7) bekezdései
alapján – érdemben dönt. Ha a kifogás alapos, elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet
megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás
esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogás benyújtóját értesíti.
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5.8

A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása érdekében a pályázónak a kormányhivatallal – az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerint,
hatósági eljárás keretében – hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie, így a
támogatási döntés alapján, annak közlését követően szerződéskötési kérelmet kell
benyújtania a kormányhivatalhoz. A hatósági szerződés megkötésére, valamint a
szerződéskötési kérelemre szintén elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartás szabályai
szerint kerül sor. A szerződéskötési kérelem benyújtása vonatkozásában kiemelt jelentőségű,
hogy az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az Áht. 49/A. § (1) bekezdésére –
hatályát veszti a támogatási döntés, ha a hatósági szerződést – a kedvezményezett
mulasztásából – a támogatási döntésről szóló tájékoztatásban meghatározott határidőtől23
számított 30 napon belül nem kötik meg, ezért célszerű a szerződéskötési kérelmet
haladéktalanul benyújtani. Ha a támogatási döntés a fent leírt határidő elmulasztása miatt
hatályát veszti, a kormányhivatal erről a kedvezményezettet értesíti. A szerződés
megkötésének részletes feltételeit az ÁÚF és a szerződésminta tartalmazza.
A támogatást a teljesítés igazolása mellett, az Eügyintézési tv. szabályainak megfelelően
benyújtott számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján24, forrás- és
teljesítésarányosan a kormányhivatal utólag, a kedvezményezett szerződésében megjelölt
pénzintézeti elsődleges számlaszámára átutalással folyósítja. A pályázat alapján megvalósított
beruházáshoz kapcsolódóan az elszámolás során csak átutalásos számla fogadható el, melyet a
támogatott vállalkozás a szerződésben megadott bankszámlájáról átutalással teljesíthet. A
benyújtott számla alapján a beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási
arány szerinti támogatás folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig.
A kedvezményezett az elnyert támogatás 50 %-ára vonatkozó előleget igényelhet. Az igényt a
pályázat benyújtásakor, illetve a szerződés megkötéséig írásban szükséges jelezni. Az előleget
a kormányhivatal a szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja a kedvezményezett
részére. Az előleg elszámolásának szabályait a szerződés tartalmazza.
5.9

A szerződésszegés jogkövetkezményei

Szerződésszegésnek minősül, ha:
a) a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő
időpontjától számított 6 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik
meg, illetve a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
b) a szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit felszólításra sem, vagy
felszólítást követő 30 napon túli késedelemmel teljesíti,
c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai,
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy a
23

E határidőt a támogató a támogatási döntésről való tájékoztatás közlésétől számított tizenöt napon belülre tűzi
ki.
24
A pályázattal kapcsolatosan felmerült költségek elszámolásához benyújtott számlákat a következő záradékkal
kell ellátni: „Az …………….. számú hatósági szerződés terhére elszámolva …………….. Ft”.
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d)

e)
f)

h)
i)
j)
k)
l)

pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a szerződés kötésekor, akár az
elszámolások során, vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan
nyilatkozatot tesz,
a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve ezek közül a szerződés I.
fejezetének 1, és 2. pontjaiban vállalt, számszerűen mérhető kötelezettségeit 75% alatt
teljesíti,
a támogatás folyósítására vonatkozó pénzügyi elszámolását határidőre nem nyújtja be,
a támogatási összeg vonatkozásában a kedvezményezett részére előleg került folyósításra,
és az erre vonatkozó elszámolását a szerződésben szereplő határidőre nem nyújtja be,
g) az Ávr. 96. §-ában foglalt, az 5.9 pontban tételesen fel nem sorolt feltételek közül
legalább egy bekövetkezik,
a támogatásból beszerzett eszközöket a támogató hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe
adja, apportálja vagy megterheli,
a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti,
a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel,
a szerződésben rögzített ellenőrzéseket akadályozza,
a szerződésben előírt biztosíték esetében végrehajtási jog kapcsán másik megfelelő
fedezetet nem tudott biztosítani.

Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben foglaltakat megszegi, az Ákr. 93. § (3)
bekezdése alapján kell eljárni.
Ha a kedvezményezett a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben
teljesíti, a támogatást az Flt. 21. § (4) bekezdése szerint számított összeggel növelt mértékben
kell visszafizetni.
6. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
1. Az ÁÚF kitöltendő és pályázathoz csatolandó mellékletei.25
2. Az 1. pontban foglaltakon túl a pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumok:
1. Abban az esetben, ha a pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem
szerepel, akkor az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása arra
vonatkozóan, hogy a pályázónak az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása
nincs.
2. A beruházásban érintett telephelyre vonatkozó telepengedély, működési engedély –
ezek hiányában az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a kérelmet engedélyeztetésre
átvette,* bérelt telephely esetén elektronikus aláírással ellátott bérleti szerződés,
továbbá az ÁÚF 3. pontjában felsorolt esetek érvényesülése esetén a felsorolt
dokumentumok, igazolások.
3. Építési beruházás esetén építési engedély vagy annak hiányában az építési hatóság
igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette*.
Akkor is lehet pályázni, ha az építési engedély már rendelkezésre áll, de a pályázó
még nem kezdte el a beruházást.

25

A pályázathoz kötelezően csatolandó 1-7. és 13. sz. melléklet az ÁÚF-ben található meg. Az ÁÚF mellékletét
képező további tájékoztatókat a pályázó a teljes pályázati csomaghoz tartozóan azok tartalmát tudomásul veszi.
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4. A beruházás keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, immateriális javak esetén
minden költségtétel alátámasztására független26 árajánlatot adó által kiállított 1 db
érvényes árajánlat. (Ingatlanvásárlás esetén értékbecsléssel lehetséges a tervezett
vételár alátámasztása, melyet a pályázathoz szükséges csatolni.)
5. A pályázatban megjelölt saját forrás összegének és formájának rendelkezésre állásáról
számlavezető pénzintézet igazolása és/vagy hitel esetén az erről szóló szerződés (ld:
ÁÚF 14. pont).
6. Amennyiben a saját forrás és az állami támogatás(ok) együttes összegén kívül a
beruházáshoz bankhitelt kíván igénybe venni (amelyet az 2. sz. adatlap 3. pontjában
lévő táblázatban fel kell tüntetni), a hitelt nyújtó pénzintézet hitelígérvénye.
7. A pályázat benyújtásakor a 2017. és a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás, egyéni
vállalkozó esetében a személyi jövedelemadó bevallás a pályázat benyújtását
megelőző két évre vonatkozóan.
8. Az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alapján a megfelelő dokumentumok, továbbá a
beruházással érintett telephely elektronikus tulajdoni lap másolata.
Kérjük, hogy a pályázati kiíráshoz csatolandó valamennyi dokumentumot – akkor is, ha
az nem releváns, ebben az esetben ennek tényét feltüntetve – az Eügyintézési tv. szerinti
– a cégjegyzésre jogosult által – elektronikus aláírással ellátva csatolják a pályázathoz.
Budapest, 2019. március 18.
Pénzügyminisztérium

26

Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító, amelyben a pályázó, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa
(irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói,
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely
olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy
kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a pályázó, illetve kedvezményezett vagy
másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
*Az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint a hatósági szerződés megkötésének feltétele, hogy ha a támogatott
tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel
rendelkezik.
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