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Kis Gábor
„A Kormány a

napokban újra
megnyitja a
Versenyképességnövelő Támogatási
programot összesen
50 milliárd forintos
kerettel. A
pályázatra az 50
munkavállalónál
többet
foglalkoztató cégek
jelentkezhetnek,
amennyiben
beruházást
kívánnak
megvalósítani.”

A Kormány a napokban újra
megnyitja a Versenyképességnövelő Támogatási programot
összesen 50 milliárd forintos
kerettel. A pályázatra az 50
munkavállalónál
többet
foglalkoztató
cégek
jelentkezhetnek,
amennyiben
beruházást
kívánnak
megvalósítani.

A támogatható projekt nagysága
és tartalma

A pályázatra való jelentkezés
feltételei

• ipari vagy iroda épület
vásárlása,
építése,
új
ingatlan bérlése;

A projekt keretében megvalósuló
beruházásnak el kell érnie a 150
ezer eurót és az alábbi költségek
elszámolására van lehetőség:
• telek
(teljes
költség
maximum 25%-a);

A jelentkezés feltétele, hogy a
társaságnál a koronavírus-járvány
következtében minimum 25%-os
árbevétel- vagy megrendelésvisszaesés következett be, azzal,
hogy a vállalkozás 2019. december
31-én még nem minősült nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak.
Jelentkezni azok a vállalkozások
tudnak, akik feldolgozóipari vagy
szolgáltatási tevékenységet látnak
el
és
középilletve
nagyvállalatoknak minősülnek.

• új gépek, berendezések
beszerzése (középvállalat
esetén
használt
gépbeszerzés
is
lehetséges);
• megújuló
energiatermeléshez
kapcsolódó eszközök;
• immateriális
javak
(kizárólag független féltől
történő beszerzés esetén, a
teljes költség maximum
50%-a);

A pályázónak vállalnia kell a
pályázat benyújtását megelőző 1
éves átlagos statisztikai állományi
létszámának
(bázis
létszám)
fenntartását
a
beruházás
megvalósulásának végéig.

• telek,
épület,
zártvégű lízingje;

• nehéz tehergépkocsi (teljes
költség maximum 50%áig).
.

2020. november 15.

gépek

1

A beruházásnak legkésőbb 2021. december 31ig kell megvalósulnia.
A támogatás formája, intenzitása

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A támogatás vissza nem térítendő, előleg
formájában nyújtott. A maximális támogatás
összege csoportszinten nem haladhatja meg a
800 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatás intenzitása 33%.
A támogatási kérelmet a HIPA-hoz kell
benyújtani.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
segítségükre lehetünk, kérjük forduljanak
hozzánk bizalommal.
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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