Versenyképesség növelő támogatás
1. Támogatás célja
A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás
nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány)
következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.
2. Benyújtási határidő: 2020. november 30.
3. Keretösszeg: 50 milliárd Ft
4. Pályázók köre
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy
nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt.
Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

acélipari tevékenységhez;
a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
a széniparban folytatott tevékenységhez;
a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő
személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;
elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő
projekthez;
energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
kereskedelmi tevékenységhez;
koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat
kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

5. Kötelezettségek
Támogatás igényelhető abban az esetben, ha
•
•

a pályázó vállalat vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150.000 euró értékű
beruházást valósít meg Magyarországon, és
bázislétszámát (a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi
létszámát) a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.

6. Kizáró okok, speciális feltételek
A vállalatnak igazolnia vagy nyilatkoznia szükséges, hogy:
• 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a
COVID-19 vírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági
nehézségei támadtak,
• árbevétele, vagy megrendelési állományának értéke a járvány miatt, azzal ok-okozati
összefüggésben legalább 25 százalékkal visszaesett,
• nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,
• a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a
felmerült károk teljes megtérítésére,
• a beruházást a pályázat benyújtását megelőzően nem kezdte meg.
7. Elszámolható költségek
• Lízingköltség (földterület, telek, épület és egyéb eszközök zárt végű lízing formájában
számolhatóak el)
• Ingatlanbérléssel kapcsolatos költségek
• Immateriális javak
• Tárgyi eszközök
• Energia termeléshez kapcsolódó eszközök
• Használt eszközök
8. Támogatás mértéke és formája
Vállalat-méret

Szektor

150.000 euró – 300.000 euró

Beruházási érték 30%-a vissza
nem térítendő támogatás

beruházási volumen
300.001 euró – 500.000 euró
beruházási volumen

Támogatás mértéke

Középnagyvállalat

és

500.001 euró –
beruházási volumen

Feldolgozóipar/
Üzleti szolgáltató
központ

Beruházási érték 40%-a vissza
nem térítendő támogatás
Beruházási érték 50%-a, de
legfeljebb 800.000 eurónak
megfelelő vissza nem térítendő
támogatás

A támogatás forintban megállapított összege 100%-os támogatási előleg formájában kerül
folyósításra, egy összegben. Nem számít bele az általános (200.000 Euró) De minimis
támogatási keretbe.
9. Projektvégrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 2021. június 30.
Részletes információk az alábbi linken érhetőek el:
•

Pályázati kiírás, mellékletek

