Völgységi Pályázati Információs Pont
7150 Bonyhád,
Zrínyi u. 25. fszt 4.

Irodavezető:

Melcher Zsolt

e-mail: vpipbonyhad@gmail.com

Mobil: 06 30 99 39 633
Iroda: 06 74 950 732

Munkahelyteremtés pályázat Ö S S Z E F O G L A L Ó
Az „NFA-2018-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak támogatására”
KI PÁLYÁZHAT?
Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozások
MIRE PÁLYÁZHAT?
1. Új műszaki berendezések, gépek beszerzése.
2. Immateriális javak költségei
3. Új épület, épületrész építés (hatóság igazolása kell arról, hogy az
építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette)
4. Ingatlan vásárlása, bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz,
épületekhez kapcsolódó)
MEKKORA ÖSSZEGRE PÁLYÁZHAT?
Alap: 1,5 MFt/új munkahely (Legalább 2 fő új munkahely!)
Kiegészítő támogatások:
+ kiközvetített álláskereső, új munkahelyenként +700 eFt, vagy
+ olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a
foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási
jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként
+1,5 MFt,
+ hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában
nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 MFt,
+ kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen
valósul meg, új munkahelyenként további +400 ezer Ft,
A támogatás mértéke:
Dél-Dunántúli régió: 50%, mikro és kisvállalkozások esetén
+20%, középvállalkozások esetén +10%
MIK A KÖTELEZETTSÉGEK?
Beruházás befejezése:
2019. október 31-ig
Létszámbővítés:
A beruházás befejezéstől 90 napon belül!
Foglalkoztatás:
2 év
Fenntartás:
3 év
Fedezet:
Bankgarancia:
120%
Ingatlanfedezet (nem lakás):
150%
FONTOS megjegyzés: Az összefoglaló nem teljes körű!
Ha a leírtak alapján megfelel a kiírás, MINDENKÉPPEN személyes egyeztetésre lesz
szükség a pályázó cég, illetve a tervezett beruházás átvilágítására!!!
Mottó: „ NE DOLGOZZUNK FELESLEGESEN! ”
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PÉLDÁK a beruházáshoz:
70%-os támogatás (mikro- és kisvállalkozások) esetén:
1. Legkisebb beruházás: 6.286 eFt (2 fő új, kiközvetített álláskereső
foglalkoztatottal. (2,2 MFt/fő,))
Saját forrás (30%)
1.886 eFt

Vissza nem térítendő TÁMOGATÁS (70%)
4.400 eFt

60%-os támogatás (középvállalkozás) esetén:
1. Legkisebb beruházás: 7.334 eFt (2 fő új, kiközvetített álláskereső
foglalkoztatottal, (2,2 MFt/fő,))
Saját forrás (40%)
2.934 eFt

Vissza nem térítendő TÁMOGATÁS
(60%) 4.400 eFt

50%-os támogatás esetén:
1. Legkisebb beruházás: 8.800 eFt (2 fő új, kiközvetített álláskereső
foglalkoztatottal, (2 MFt/fő,))
Saját forrás (50%)
4.400 eFt

Vissza
nem
térítendő
TÁMOGATÁS (50%) 4.400 eFt

A felsoroltaknál nagyobb beruházást arányosan növekvő számokkal, és
létszámmal, lehet megvalósítani!!!
A pályázat abban az esetben támogatható, amennyiben a mérlegelési
szempontok vizsgálata alapján, az összesen elérhető 110-ből minimum 66
pontot elért.
Közbeszerzési kötelezettség:
A projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettséggel kapcsolatos
kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő,
illetve a kedvezményezett feladata.
FONTOS megjegyzés: Az összefoglaló nem teljes körű!
Ha a leírtak alapján megfelel a kiírás, MINDENKÉPPEN személyes egyeztetésre lesz
szükség a pályázó cég, illetve a tervezett beruházás átvilágítására!!!
Mottó: „ NE DOLGOZZUNK FELESLEGESEN! ”

