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Aktuális pályázatok 

Mikro-kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő  

beruházásainak támogatása,  

NFA-2014-KKV  

Pályázat célja:  

A KKV-k fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik megerősítése, 

versenyképességük növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását 

eredményező beruházások támogatása 

Ki pályázhat? 

Kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt. 

• gazdasági társaságok (2006. évi IV. törvény szerinti) 

• jogi személyek vállalatai (1959. évi IV. törvény 70. §–a szerinti) 

• fióktelepek (1997. évi CXXXII. törvény szerinti) 

• szövetkezetek (2006. évi X. törvény szerinti) 

• vállalkozók (2009. évi CXV. törvény szerinti) 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. 

Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, 

illetve halmozottan:  

• hátrányos helyzetű kistérségben + 200 ezer Ft/ új munkahely  

• leghátrányosabb helyzetű kistérségben + 300 ezer Ft/ új munkahely  

• nyilvántartásba vett álláskeresők foglalkoztatása esetén + 500 ezer Ft/ új munkahely  

• roma munkavállaló alkalmazása esetén + 300 ezer Ft/ új munkahely  

• szabad vállalkozási zónában történő beruházás esetén + 400 ezer Ft/ új munkahely  

A támogatás összege a kialakított új munkahelyek száma alapján határozható meg, de 

maximum 120 millió Ft. A hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad 

vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás 

igényelhető. A kötelező elvárás 2 munkahely létesítése, így a minimum támogatás 3 millió Ft.  

 

A támogatás mértéke a Dél-dunántúli régióban mikro és kisvállalkozások esetén 50%. 
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Pályázható tevékenységek: 

A pályázat munkahelyteremtő beruházás megvalósítását támogatja az alábbi 

paraméterekkel:  

a) legalább 2 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít a 

pályázó munkahelyet  

b) a beruházással létrehozott kapacitásokat 3 évig fenntartja  

c) a létrehozott munkahelyekre 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal 

 

Elszámolható költségek: 

• Új műszaki berendezések, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése  

• Immateriális javak, találmány, szabadalom, licenc, know-how beszerzése  

• új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen 

ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő költségek. 

 

Legfontosabb feltételek: 

• a beruházást a pályázó 2014. november 30-ig befejezi, legkésőbb 90 napra rá a 

foglalkoztatást megkezdi  

• megfelelő fedezetet ajánl fel a támogatás teljes összegére 3 év időtartamra (a 2009 

előtt alakult legalább 2 pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkező vállalkozások 15 

millió Ft alatti támogatás esetén mentesülnek)  

• építési beruházás esetén a benyújtáskor rendelkezik elvi építési engedéllyel  

• pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt  

• nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása (kivéve halasztás vagy 

részletfizetés engedélyezése esetét)  

• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik (munkaügyi bírság, 

munkaügyi per nem volt az elmúlt két évben) 

• a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést 

végrehajtotta 

 

Beadási határid ő: 2014. január 9-től 2014. február 14-ig  

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat, hívja a 06-30/450-

409-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 


