Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Pályázat kódja
Támogatási összeg

50 Millió – 1 Mrd Ft között

Intenzitás

max. 100% (támogatás típustól függően)

Pályázók köre

Kis- és középvállalkozások, amennyiben
 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR
tevékenységi területen működnek,
 alkalmazotti létszám a 20 és 250 fő között van, és
a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak
teljes időtartama alatt fenntart,
 legalább három teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik,
 vállalja, hogy a beruházással létrehozott
tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától
számított legalább öt évig fenntartja,
 a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

Területi szűkítés

-

Beadás kezdete

Folyamatos, az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére
támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember
30-ig van lehetőség.

Megvalósítási idő

2019. május 15.

Támogatható
tevékenységek

Az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai
fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely
által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége
javul.

Ágazati szűkítés

41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR
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Pályázók köre:
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a
továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
b) alkalmazotti létszám a 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a
fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés
időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

Támogatásban nem részesíthetők köre
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy
egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
 ismételten,
 a korábbival azonos és
 ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az
adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a
támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal
nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét
legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy
bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín
rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján
jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért
a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem
tett eleget,
f) a benyújtóval szemben az Ácsr. 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási
rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Önállóan támogatható tevékenységek:
1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és
középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely
által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében
összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenységnek a TEÁOR szám
szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia.
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2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 millió legfeljebb 1
milliárd forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási
szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;
d) információs technológia-fejlesztés;
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége;
g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás;
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás
termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai
korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
5. A 3. pontba foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai
piacra vitele.

Időtartam
Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018.
szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet,
a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

Támogatás mértéke és összege:
Az előirányzat terhére egyedi döntés alapján, a mellékelt kérelem útján támogatási
szerződéssel nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
Az előirányzaton 2018. évre rendelkezésre álló forrás 8 000 millió forint.
Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 millió legfeljebb 1 milliárd
forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben
kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól
függő önerőrésznek rendelkezésre kell állni. (100%-os támogatás csak a „de minimis”
támogatások esetében nyújtható.)
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A támogatás nyújtásával kapcsolatos, a projektre vonatkozó általános
elvárások:
A támogatást igénylő – a projekt támogatása esetén – a projektet a támogatási szerződésben
vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő öt évig
köteles fenntartani. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás
helyszínén üzemeltetni. (Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások
miatt a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a kötelező üzemeltetési időszak alatt a gazdasági
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési
időszakban a támogatást igénylő támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt
tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie,
továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre
vonatkozó, a jelen pontban meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a
támogatást igénylő köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató
számára.)

Elszámolható költségek:
I.

II.

A tevékenységhez kapcsolódó költségek
 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft
értékű eszközök bekerülési értéke;
 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás
költségeit;
 alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költségei;
 immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint
 a testreszabás költségei;
 a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis
jogcímen elszámolható
 közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
tanácsadói tevékenység;
 közbeszerzési eljárás díja.

Biztosítéknyújtási kötelezettség:
A Támogatási szerződés biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg alábbiakban
részletezetteknek megfelelő mértékű biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy előleg
igénylés esetén az előleg folyósítási kérelem benyújtásával egyidejűleg legfeljebb az előleg
mértékéig terjedően, azt követően a rész, illetve záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg a
beszámoló elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén, a fenntartási idő végét követő
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60. napig hatályos, biztosítékot nyújt az alábbiakban részletezett feltételek figyelembe
vételével.
Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) óvadék,
200 millió forintot meghaladó támogatás esetén
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
d) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség.
Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a
támogatást igénylő a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a
támogatást igénylő a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási
összeg 100%-ára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a folyósítás előtt benyújtott biztosítékot.

Előleg mértéke:
A támogatott a megítélt támogatási összegből előlegben részesíthető, melynek mértéke
legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet.

Határidő:
A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti. A kérelem
benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018.
szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet,
a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

Kötelezően csatolandó dokumentumok:







a tervezett beszerzésekhez kapcsolódó, rendelkezésre álló árajánlatokat
a kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló
törvény szerinti mérleget és eredménykimutatást,
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy - a kérelem benyújtásának időpontjában - szerepel
a
köztartozásmentes
adózói
adatbázisban,
illetve
arra
vonatkozó
nyilatkozatot/igazolást, hogy a kérelem benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot
meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása nincs,
kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének megfelel,
kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem benyújtója vagy kapcsolt
vállalkozása nem részesült olyan, az Európai Bizottság korábbi döntése alapján
jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban, amelyre tekintettel
a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem
tett eleget.
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