PÁLYÁZATOK VÁLLALKOZÓKNAK

Tisztelt Ügyfelünk!
Hosszabb szünetet követően ismét jelentkezünk pályázati tájékoztatónkkal, melyben a jelenleg beadható
pályázatokról szeretnénk Önöket tájékoztatni.
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2019-KKV
A Pénzügyminisztérium ismételten meghirdette a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a munkahelyteremtő beruházási pályázatot.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 5 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.
A pályázatot azok a vállalkozók nyújthatnak be, melyek legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló számára létesítenek új munkahelyet! (2 éves foglalkoztatási kötelezettség vállalásával)
Támogatás maximális mértéke: 70 % - az Észak-Magyarországi régióban, mikro és kisvállalkozások számára,
(középvállalkozás esetében 60 %)
Támogatás összege:
Az 1 alkalmazott felvételére eső támogatás, nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,7
millió Ft,
kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél (munkaügyi kirendeltségeken) nyilvántartásban
lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására, új munkahelyenként további 700 ezer Ft, vagy
olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag
közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, vagy
amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját
háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
ha a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként
további 400 ezer Ft kiegészítő támogatás igényelhető.
Ennek megfelelően az 1 munkahelyre adható támogatás maximális mértéke 3,6 millió Ft lehet!
Igényelhető támogatás összege: 3,4 – max. 240 millió Ft-ig terjedhet.
A munkahelyteremtő pályázat kombinálható a bértámogatással is!
Építés esetében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok
rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített hozzájárulások számolhatóak el,
más építési költség nem.
A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjaihoz lehet
benyújtani!
Pályázatok második benyújtás időszaka: 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.
(Várható elbírálás időpontja: 2019. október)
A támogatás felhasználható:
 új eszközök, gépek beszerzésére,
 új épület építésére
 immateriális javak költségeire,
 bérleti díjak, lízing költségek.
 üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan vásárlására (!)
További információ elérhető a következő honlapokon:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-eskozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere
http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=nograd_palyazatok_aktualis_20190319_3
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Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16
A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,
felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai
munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.
A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését
eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a
gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan 9 hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati
gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és
infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
Korábbi évekkel ellentétben kizárólag a 62-es OKJ szintkódú (felsőfokú végzetségekhez kötött)
szakképesítéseket zárja csak ki a program. A munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a
támogatási kérelem benyújtását.
A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:
 9 hónapos gyakornoki idő kitöltése,
 együttműködés a mentorral
Támogatható tevékenységek:
 A gyakornokok foglalkoztatása (bér+járulékok)
 Gyakornoki kapcsolattartás tevékenység (Mentorálás)
 Eszközök beszerzése (igazolhatóan a gyakornok munkavégzéséhez kapcsolódó (munkahely kialakítását
célzó) ingatlan beruházás is támogatott, engedélyköteles beruházás esetén feltétel a jogerős építési
engedély megléte!)
 Adminisztrációs feladatok ellátása (postaköltség, irodatechnika, bankszámla vezetés, könyvelés)
 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
A támogatás számítására vonatkozó néhány fontosabb adat, információ:
 Egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább a garantált bérminimum összege
(bruttó 195.000 forint), de legfeljebb bruttó 250 000 forint összesen legfeljebb 9 hónapig.
 Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása 80.000,- Ft/hó összegben. 1-3 gyakornok esetében
1 vállalati kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében 2 kapcsolattartó alkalmazható.
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó felszerelések (elsősorban munkavédelmi felszerelések) költsége
300.000,- Ft/gyakornok
 Gyakornok foglalkoztatásához szükséges eszközbeszerzés (immateriális javak beszerzése, ingatlan
beruházás is) a teljes elszámolható költség 25 %-a.
 Az adminisztrációs feladatok költsége, az elszámolható költségek 1,0 %-a.
 A kötelező nyilvánosság biztosítás költsége az elszámolható költségek 0,5%-a.
Rendelkezésre álló forrás összege: 30 milliárd forint.
Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel és legalább 1 fő
statisztikai létszámmal. KATA-s vállalkozók nem pályázhatnak!
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel összegét (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevételt).
A pályázathoz csatolni kell az igazolást arról, hogy a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes Járási Hivatalnál (Munkaügyi Központ) az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki
munkaviszony létesítését megelőzően regisztrált.
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás összege: minimum 2.300.000,- Ft, maximum 30.000.000,- Ft.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
További információ elérhető a https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-16-gyakornoki-programplyakezdk-tmogatsra oldalon!

PÁLYÁZATOK VÁLLALKOZÓKNAK
A pályázat 2019. október 15-től megváltozott feltételekkel lesz elérhető a Gyakornokok foglalkoztatását
támogató pályázat, az előzetes tervek szerint a főbb változások:
 az igényelhető támogatás maximuma 22.176.000,- Ft-ra csökken.
 A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap
 A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását
 Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkozatható
Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak - GINOP-4.1.3-19

Legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel és minimum 1 fős átlagos statisztikai létszámmal rendelkező vállalkozások
nyújthatnak be pályázatot.
Olyan napelemes rendszer beszerzése és telepítése támogatható, melyek a saját energiafogyasztás fedezését
szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelést szolgálják.
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló
épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes
rendszerek telepítése támogatható.
Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során
lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a
napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges
teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.
Támogatás összege: minimum 1.500.000,- Ft, maximum 3.000.000,- Ft.
Kedvezményes hiteltermék: Mikrohitel Program
Szeretnénk felhívni figyelmüket a mikro vállalkozások számára több, mint 20 éve elérhető mikrohitel
programra!
A hitelt kezdő illetve 9 fő foglalkoztatotti létszámnál kisebb vállalkozások vehetik igénybe!
Igényelhető támogatás összege: maximum 10.000.000,- Ft
Hitel kamata: 3, 9 % (fix kamatozással)
Futamidő: maximum 10 év (beruházási hitel esetében); maximum 3 év (forgóeszköz hitel esetében)
A mikrohitel további részletes feltételei a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapján
érhetőek el:
http://www.nmrva.hu/kis-es-mikrovallalkozoi-hitelek/mikrohitel-program/
Várjuk érdeklődését!
HATÁR ST. Bt.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.
2610 Nőtincs, Diófa út 6.
Telefon: Ott Éva (06-30-599-2168); Mravcsik László (06-30-676-5835).
E-mail: otteva@starjan.hu; mravcsik@starjan.hu
Kérjük, ha szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni jelezzen vissza bármely fenti e-mail címre, s levesszük a
listáról!
Balassagyarmat, 2019. július 31.

Ott Éva

