VEKOP-1.2.1-16
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Ügyféltájékoztató
I.   A TÁMOGATÁS CÉLJA
A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik
a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség
feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be
vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

II.   A PÁLYÁZÓK KÖRE
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a)  melyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással
alátámasztott, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele)
b)  melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
2. Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek.
Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére
-   amely jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha
ellene csődeljárás folyik, vagy
-   amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel összegét, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevételt, vagy
-   amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
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tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti mérlegfőösszegét, vagy
-   amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában, vagy
-   amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy
-   amely vállalkozás, vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás
keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a
támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be, vagy
-   amely vállalkozás, vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás
keretében benyújtott támogatási kérelmével ugyanazon elszámolható
költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások
kapcsán, vagy

III.   TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Önállóan támogatható tevékenységek:
1. Új termelő eszközök beszerzése – minimum az összköltség 50%-át el kell érnie
-  

Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000
Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz
tartozéka lehet)

-  

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költsége

-  

Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására
vagy kapacitásbővülést eredményez

Önállóan nem támogatható tevékenységek: (Csak termelő eszközök beszerzésével
együtt)
2. Információs technológia fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
Hardverbeszerzés - Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben:
-   hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás
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költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
-   közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei,
amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül
kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
-   közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési
költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez
közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.
Szoftver beszerzés:
-   Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs
technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.d)
pontja alapján:
-   termelési
kapacitásokhoz
kapcsolódó
alkalmazások,
szoftverek,
alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások,
-   immateriális javak (licenc) költségei,
-   testreszabás költségei,
-   migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
-   betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)
3. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzése, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
-   azokat kizárólag
használhat fel,

a

regionális

támogatásban

részesülő

létesítményben

-   a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti
értékcsökkenési leírás alá esik,
-   azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől
vásárolják meg,
-   azok, amelyek a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig
a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független
ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű
árajánlat csatolása szükséges!
A 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 Támogatási Szerződés hatályba lépését 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.
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Nem számolható el a pályázatba – különösen:
-   a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó
energiatároló és szállító berendezés költsége,
-   a gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó energiatároló
és szállító berendezés költsége
-   pelletáló és brikettáló berendezések költsége, kivéve, ha a projekt a támogatást
igénylő termelő tevékenységéből származó melléktermék továbbfeldolgozására
irányul,
-   jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi
beszerzése,
-   földmunkagépek, útépítőgépek,
-   szerszámkészlet
-   műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
-   meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép
teljesítménye, paramétere megváltozik,

IV.   A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE
A támogatás formája:
A nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható nettó költség 30%-a az
alábbi regionális támogatási térképen szereplő településeken:
-   Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas,
Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk,
Galgahévíz, Galgamácsa, 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,
Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác,
Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény
-   Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár
Az igényelhető támogatás összege:
-  

minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft
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Önrész: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevő
igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az
államháztartás alrendszereitől kapott támogatás), melynek rendelkezésre állását
legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni.
Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke
maximum az elnyert támogatás 50%-a, de legfeljebb 10 millió Ft.

V.  A PÁLYÁZTOK MEGKEZDÉSE, BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJE
Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz
nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdhető.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
A pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai
befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. december 31. A két időpont közül a
korábbi az irányadó.

VI.  

KORLÁTOZÁSOK A TÁMOGATHATÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN

-  

Pest megye területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

-  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

-  

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
•   ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye,
fióktelepe között egyezés áll fenn,
•   a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett
tevékenység végzésére,
•   a

megvásárolt
végzésére,

eszközök

együtt

sem

alkalmasak

termelő

tevékenység

•   a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel,
vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi
kölcsön révén biztosított,
•   pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű
készpénzes kiegyenlítés révén történik.
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VII.  KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
-   Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai
befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja:
- a bázis létszámot és
- a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.
Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves
átlagos statisztikai állományi létszáma.
ÉS
-   Személyi jellegű ráfordítások összege:
o   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan
legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest, VAGY
o   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a
támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, VAGY
ÉS
-   Éves nettó árbevétel növekménye:
o   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a
támogatási összeget, VAGY
o   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére
eléri az 5%-ot, VAGY
o   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az
5%-ot.
Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott
termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt pénzügyi
befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.
Amennyiben a projekt keretében munkahelyteremtés valósul meg, akkor a
kialakított új munkahelye(ke)t a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a
projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti évben
fenntartja.
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VIII.  

BIZTOSÍTÉKOK

2015. január 1-jétől külön kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a
kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári
hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint
közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben a kedvezményezett a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem
szerepel, úgy – a kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy hiánypótlás során köztartozás-mentességét 30 napnál nem régebben kiállított együttes adóigazolással is
igazolhatja.

IX.   A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. Június 17-től 2018. július 18-ig
lehetséges, forráskimerülésig (várhatóan 1-2 napig)!!!
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