A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz
való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
VEKOP-1.2.6-20

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Önállóan támogatható tevékenységek:
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – min. 20%
- minimum nettó 200.000 Ft értékű
- felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége – minimum
200.000 Ft értékű
- egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható
Önállóan NEM támogatható tevékenységek (max. 80%):
• Információs technológia-fejlesztés (új eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan) – max. 50%
- minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése
- szoftverek (immateriális javak) beszerzése (alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek)
• Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése (új eszközök
beszerzéséhez kapcsolódóan) – max. 20%
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás,
korszerűsítés (max. nettó 280.000,-Ft/nm) – max. 50%
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, előre rögzített szolgáltatói listán szereplő
szolgáltatóktól – max. 20%
• Képzés: kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe – max.
20%
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése – max. 50%
• Általános (rezsi) költségek (víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet) – max. 1%
• Ingatlan bérlés – max. 10% (a forgóeszközökkel együtt)
• Forgóeszköz vásárlás – max. 10% (az ingatlan bérleti díjjal együtt)
A projektben 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. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és
humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól
lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó
közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói
igazolás a forgalmazói kapcsolatról). Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek
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beszerzése viszonteladóktól is történhet, valamint nem szükséges a gyártó és a forgalmazó közötti
hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot benyújtani.
A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető
akkor, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem
benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
18 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra.
Záró pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb
2022. március 31.
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A projektet a megvalósítás befejezésétől számított 1 évig kell fenntartani.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül: záró kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta
és a támogatást folyósította!
Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének
visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő
támogatás összege, melyet legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180.
napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. Jelen konstrukció keretében
részletfizetésre nincs lehetőség.
KÖTELEZŐ VÁLLALÁS
90%-os foglalkoztatás megtartás
Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során.
Ellenőrzés módja: a megvalósítás minden hónapjára vonatkozóan a NAV-nak megküldendő „Havi
bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a
szakképzési hozzájárulásról” statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy havi belső munkaügyi
nyilvántartás alapján, mely dokumentumokat a záró beszámoló keretében szükséges benyújtani.
BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Tekintettel a visszatérítendő támogatási forma alkalmazására – jelen Felhívás keretében
Biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
−

mikro-, kis-, és középvállalkozások;
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−
−
−
−

rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt;
egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni cégek;
legutolsó lezárt évi árbevételének összege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió
(Budapest, Pest megye) területén lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
2020. május 29. 9:00 órától 2020. november 02. 12:00 óráig
A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.
A PROJEKT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE
A legutolsó lezárt üzleti évben elért árbevétel összege.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE
Támogatás összege
Igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft.
Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos
statisztikai állományi létszáma határozza meg:
Létszám
5-9 fő
10-49 fő
50-249 fő
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Támogatás maximum
- 1,5 millió Ft/alkalmazott
-

első 9 főre: 1,5 millió Ft/alkalmazott
10. főtől: 1 millió Ft/alkalmazott
első 9 főre: 1,5 millió Ft/alkalmazott
10. főtől: 1 millió Ft/alkalmazott
50. főtől: 500.000 Ft/alkalmazott
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Támogatás mértéke
Átmeneti támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.
A kapott visszatérítendő támogatást az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180.
napig egy összegben kell visszafizetni. A visszafizetés mértékét eredményességmérési kritériumok
határozzák meg.
FENNTARTÁSI IDŐSZAK EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉSE
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő
teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási
időszakot követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben
átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
1. Projekt megvalósítását követően (max. 18 hónap), a záró elszámolás elfogadásának időpontjáig:
• max. 3 alkalommal történik szerződésmódosítás a projekt műszaki-szakmai tartalmára,
költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére vonatkozóan
• max. 5 alkalommal kerül benyújtásra változásbejelentés a cégkivonatban foglalt adatokra,
kapcsolattartó személyére vonatkozóan
-> a támogatás 30%-a átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá
2. A fenntartási időszak lejártát (fizikai befejezést követő első lezárt év) követően, az 1. (Záró) Projekt
Fenntartási Jelentés jóváhagyásának időpontjáig:
• Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. Az átfordulási mérték annak
függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 70
pontból
-> a támogatás további 70%-a átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá
A fennmaradó 70%
százalékában
100%
80%
70%
60%
50%
25%
0

Átfordulás sávozása
41-80 pont
36-40 pont
31-35 pont
26-30 pont
21-25 pont
11-20 pont
0-10 pont
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ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés
kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől – számított 90 napon belül kötelező.
Amennyiben a kedvezményezett a fenti határidőn belül nem igényel előleget, az a támogatói okirattól
való elállást von maga után. A záró kifizetési igénylés benyújtásának feltétele az előleg kifizetése.

EGYÉB FELTÉTELEK
-

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett
tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

-

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett székhely,
telephely, fióktelep jelölhető meg megvalósítási helyszínként.

-

A támogatási kérelemben egy megvalósítási helyszín jelölhető meg.

-

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás. amely a GINOP-1.1.8-19, GINOP-1.2.7-19,
GINOP-1.2.7-20 vagy GINOP-1.2.11-20 felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtott be.

-

A GINOP-1.2.8-20, VEKOP-1.2.6-20 és VNT2020-1 pályázatok keretében nyújtott támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – az igényelt
átmeneti támogatási összeg nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
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