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1. Mikortól lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
Az EPTK felületen az ÉPÍTŐ-5.2021.5 kódszámú támogatási konstrukcióra a kérelmeket csak 2021. február 15.
8:00 órától lehet majd benyújtani. A kérelem benyújtásának feltétele Regisztráció, mely elvégzésére már
lehetősége van az elektronikus felületen.
A Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban Kitöltési segédlet került összeállításra, mely az ÉMI
honlapján letölthető fájlok között megtalálható.
2. A 41.10-43.99 TEÁOR közötti tevékenységnek, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21,
25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14, valamint a 71.11,
illetve 71.12, 71.20 TEÁOR szerinti tevékenységeknek a főtevékenységnek kell lennie vagy lehet a
cégkivonatban található, ténylegesen is végzett más tevékenység is?
A támogatást igénylő kis- vagy középvállalkozás cégkivonatában szereplő TEÁOR-ok között kell szerepelnie a
Tájékoztató 2.1. pontjában közzétett TEÁOR számoknak valamelyikének, illetve a fejlesztendő terület(ek)
TEÁOR száma(i) is a Tájékoztatóban közölteknek kell megfeleljen(ek).
A támogatást igénylő mikrovállalkozás esetén főtevékenységként kell a Tájékoztató 2.2. pontjában közzétett
TEÁOR számoknak valamelyikének szerepelnie, illetve a fejlesztendő terület(ek) TEÁOR száma(i) is a
Tájékoztatóban közölteknek kell megfeleljen(ek).
3. A 2. Támogatásban részesíthetők köre, g) pontjában szereplő bruttó átlagkereset milyen számítási módszer
alapján kerül meghatározásra?
2019. üzleti évben a teljes munkaidős munkavállalók bruttó bértömege / a főállású teljes munkaidőben
alkalmazásban állók létszáma / 12 hónap
A bruttó bértömegbe nem számít bele az egyéb személyi jellegű ráfordítás és a munkaadói járulék sem (KSH
módszertan alapján).
4. A 2. Támogatásban részesíthetők köre, g) pontjában szereplő feltételnek való megfelelést hogyan
szükséges igazolni?
A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a 2019. évre vonatkozó KSH éves munkaügyi jelentést,
amennyiben kérelmező ezen adatszolgáltatásra nem köteles, abban az esetben hivatalos, könyvelő által
ellenjegyzett munkaügyi jelentés megküldése szükséges. Ez utóbbiból egyértelműen ki kell derülnie mekkora
volt 2019. évben a főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló létszáma, illetőleg a teljes munkaidős
munkavállalók bruttó bértömege (lsd. GYIK 3.)
5. Egy vállalkozás telephely szerint is pályázhat, vagy csak székhely szerint?
A támogatás igénylőnek Magyarországon székhellyel, bejegyzett telephellyel vagy fiókteleppel kell
rendelkeznie. A megvalósítási hely egyaránt lehet a székhely, illetve bejegyzett telephely/fióktelep is.
6. KATA-s egyéni vállalkozó pályázhat-e az ÉPÍTŐ-5 programban?
Amennyiben nincs alkalmazottja, úgy nem pályázhat, mivel nem felel meg a Tájékoztató 2.1. b) illetve 2.2 b)
pontjának.
Amennyiben van alkalmazottja, úgy pályázhat, ha teljesíti a Tájékoztató 2.1 vagy 2.2 pontja alatti összes
feltételt és nem vonatkoznak rá a 2.3 pontban leírt kritériumok. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az
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alkalmazotti létszámba nem számít bele a KATA-s egyéni vállalkozó, valamint a foglalkoztatottak bruttó
átlagkeresetébe a vállalkozó keresete nem számít bele.
Alkalmazotti létszám és bruttó átlagkereset igazolására (amennyiben nem áll rendelkezésre a 2019. évi KSH
munkaügyi jelentés) kérjük nyújtson be könyvelői nyilatkozatot és kimutatást a 2019. évben teljes
munkaidőben alkalmazásában állók létszámára és havi bruttó átlagkeresetére vonatkozóan. Elfogadhatók
még a 08-as havi bevallások és azokból készült kimutatások is (havi bevallás a kifizetésekről, juttatásokkal
összefüggő adóról, járulékról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról).
Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik az alábbiakkal: "a támogatást igénylő hivatalos képviselője
által aláírt, a kérelem benyújtását megelőző 2018. és 2019. lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló
törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet”, úgy kérjük, hogy az egyéni vállalkozó
által aláírt 18KATA és 19KATA NAV nyomtatványok lezárt üzleti évre vonatkozó részeivel igazolja a vonatkozó
információkat, pl. egyéni vállalkozásból származó jövedelem, veszteség kiszámítása. Azonban az
elszámolásnál rendelkezniük kell az eszközökről egyedi nyilvántartó lapokkal, a főkönyvi kivonat helyett az
egyszeres könyvvitel szerinti kimutatással.
Fogalom meghatározások a Tájékoztató 2. pontjához:
 az alkalmazott a KSH meghatározása szerint: a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási,
illetve non-profit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával
rendelkező munkavállaló, beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi
munkást, a dolgozó diákot. A kategóriába sorolásnak nem feltétele, hogy a munkavégzés legális
keretek között történjen. Az alkalmazott pénzbeli vagy természetbeni díjazásban részesül, mely
egyáltalán nem, vagy döntően nem függ a gazdálkodó szervezet eredményétől
 alkalmazásban álló: az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (2003-ig főállásban), s munkaszerződése, megállapodása alapján munkadíj ellenében
munkavégzésre kötelezett. Az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszáma magában foglalja
a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket, a munkából
meghatározott okok miatt (szülési szabadság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat, betegség vagy fizetés
nélküli szabadság miatt egy hónapot – 1998-ig három hónapot – meghaladó távollét) távollévők és
a munkaszerződés szerint 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak kivételével.
 bruttó kereset: a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot, valamint
a munkaerőpiaci járulékot is tartalmazó alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek
(bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés) összege.
7. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó pályázhat-e az ÉPÍTŐ-5 programban?
Amennyiben nincs alkalmazottja, úgy nem pályázhat, mivel nem felel meg a Tájékoztató 2.1. b) illetve 2.2 b)
pontjának.
Amennyiben van alkalmazottja, úgy pályázhat, ha teljesíti a Tájékoztató 2.1 vagy 2.2 pontja alatti összes
feltételt és nem vonatkoznak rá a 2.3 pontban leírt kritériumok. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az
alkalmazotti létszámba nem számít bele a SZJA-s egyéni vállalkozó, valamint a foglalkoztatottak bruttó
átlagkeresetébe a vállalkozó keresete nem számít bele.
Alkalmazotti létszám és bruttó átlagkereset igazolására (amennyiben nem áll rendelkezésre a 2019. évi KSH
munkaügyi jelentés) kérjük nyújtson be könyvelői nyilatkozatot és kimutatást a 2019. évben teljes
munkaidőben alkalmazásában állók létszámára és havi bruttó átlagkeresetére vonatkozóan. Elfogadhatók
még a 08-as havi bevallások és azokból készült kimutatások is (havi bevallás a kifizetésekről, juttatásokkal
összefüggő adóról, járulékról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról).
Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik az alábbiakkal: "a támogatást igénylő hivatalos képviselője
által aláírt, a kérelem benyújtását megelőző 2018. és 2019. lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló
törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet”, úgy kérjük, hogy az egyéni vállalkozó
által aláírt SZJA bevallás lezárt üzleti évre vonatkozó részeivel igazolja a vonatkozó információkat, pl. egyéni
vállalkozásból származó jövedelem, veszteség kiszámítása. Azonban az elszámolásnál rendelkezniük kell az
eszközökről egyedi nyilvántartó lapokkal, a főkönyvi kivonat helyett az egyszeres könyvvitel szerinti
kimutatással.
Fogalom meghatározások a Tájékoztató 2. pontjához:
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az alkalmazott a KSH meghatározása szerint: a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási,
illetve non-profit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával
rendelkező munkavállaló, beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi
munkást, a dolgozó diákot. A kategóriába sorolásnak nem feltétele, hogy a munkavégzés legális
keretek között történjen. Az alkalmazott pénzbeli vagy természetbeni díjazásban részesül, mely
egyáltalán nem, vagy döntően nem függ a gazdálkodó szervezet eredményétől
alkalmazásban álló: az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (2003-ig főállásban), s munkaszerződése, megállapodása alapján munkadíj ellenében
munkavégzésre kötelezett. Az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszáma magában foglalja
a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket, a munkából
meghatározott okok miatt (szülési szabadság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat, betegség vagy fizetés
nélküli szabadság miatt egy hónapot – 1998-ig három hónapot – meghaladó távollét) távollévők és
a munkaszerződés szerint 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak kivételével.
bruttó kereset: a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot, valamint
a munkaerőpiaci járulékot is tartalmazó alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek
(bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés) összege.

8. KATA-s Betéti társaság pályázhat-e az ÉPÍTŐ-5 programban?
Amennyiben nincs alkalmazottja, úgy nem pályázhat, mivel nem felel meg a Tájékoztató 2.1. b) illetve 2.2 b)
pontjának.
Amennyiben van alkalmazottja, úgy pályázhat, ha teljesíti a Tájékoztató 2.1 vagy 2.2 pontja alatti összes
feltételt és nem vonatkoznak rá a 2.3 pontban leírt kritériumok. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben
a beltag, illetve a kültag személyesen közreműködik a BT tevékenységében, az nem számít munkaviszonynak,
a pályázaton való induláshoz legalább 1 fő teljes munkaidőben munkaviszonyban foglalkoztatott
alkalmazottra van szükség és a szükséges bruttó átlagkeresetnek is meg kell felelnie a teljes munkaviszonyban
foglalkoztatottak esetében. A KATA-s társas vállalkozó keresete nem számít bele a foglalkoztatottak
átlagkeresetébe és az alkalmazotti létszámba sem számít bele a KATA-s társas vállalkozó.
Alkalmazotti létszám és bruttó átlagkereset igazolására (amennyiben nem áll rendelkezésre a 2019. évi KSH
munkaügyi jelentés) kérjük nyújtson be könyvelői nyilatkozatot és kimutatást a 2019. évben teljes
munkaidőben alkalmazásában állók létszámára és havi bruttó átlagkeresetére vonatkozóan. Elfogadhatók
még a 08-as havi bevallások és azokból készült kimutatások is (havi bevallás a kifizetésekről, juttatásokkal
összefüggő adóról, járulékról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról).
Amennyiben a társas vállalkozó nem rendelkezik az alábbiakkal:" a támogatást igénylő hivatalos képviselője
által aláírt, a kérelem benyújtását megelőző 2018. és 2019. lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló
törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet”, úgy kérjük, hogy a hivatalos képviselő
által aláírt 18KATA és 19KATA NAV nyomtatványok lezárt üzleti évre vonatkozó részeivel igazolja a vonatkozó
információkat, pl. egyéni vállalkozásból származó jövedelem, veszteség kiszámítása. Azonban az
elszámolásnál rendelkezniük kell az eszközökről egyedi nyilvántartó lapokkal, a főkönyvi kivonat helyett az
egyszeres könyvvitel szerinti kimutatással.
Fogalom meghatározások a Tájékoztató 2. pontjához:
 az alkalmazott a KSH meghatározása szerint: a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási,
illetve non-profit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával
rendelkező munkavállaló, beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi
munkást, a dolgozó diákot. A kategóriába sorolásnak nem feltétele, hogy a munkavégzés legális
keretek között történjen. Az alkalmazott pénzbeli vagy természetbeni díjazásban részesül, mely
egyáltalán nem, vagy döntően nem függ a gazdálkodó szervezet eredményétől
 alkalmazásban álló: az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (2003-ig főállásban), s munkaszerződése, megállapodása alapján munkadíj ellenében
munkavégzésre kötelezett. Az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszáma magában foglalja
a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket, a munkából
meghatározott okok miatt (szülési szabadság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat, betegség vagy fizetés
nélküli szabadság miatt egy hónapot – 1998-ig három hónapot – meghaladó távollét) távollévők és
a munkaszerződés szerint 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak kivételével.
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bruttó kereset: a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot, valamint
a munkaerőpiaci járulékot is tartalmazó alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek
(bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés) összege.

9. Amennyiben egy budapesti székhelyű cég pályázik, melynek folyamatban van a vidéki telephely
bejegyzése, abban az esetben lehetséges-e az adott telephely szerinti regionális támogatásra pályázni?
A kérelem benyújtásakor bejegyzett telephellyel kell rendelkeznie a megvalósítási helyszínre vonatkozóan.
10. A beszerzendő eszközök, gépekre vonatkozóan azon kívül, hogy min. 200 000 ezer Ft-nak kell lennie, más
kikötés nincs?
Ezen felül a beszerezésre kerülő új eszközöknek és új gépeknek a Tájékoztatóban meghatározott TEÁOR
számok szerinti fejlesztendő tevékenységhez szüksége kapcsolódnia.
11. Az árajánlatok tartalmi követelménye, miket kell feltétlen tartalmaznia? Az árajánlatok időbeni
követelménye, pl. érvényességi idő, kiállítás dátuma?
Az árajánlat tartalmi követelményei:
 az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra
vonatkozóan;
 a gyártó megnevezését;
 az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott műszaki
paramétereit, szakmai jellemzőit;
 tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik;
 az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
 az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat;
 eszközök esetén a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
 amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást,
szállítást és üzembehelyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni.
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az
árajánlat napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat
esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos,
fordítóiroda által készített fordítás.
Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben szereplő táblázatok adatainak meg
kell egyezniük. A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze.
A támogatás felhasználása során beszerzési, közbeszerzési eljárásokban a mindenkor hatályos Kbt.
betartása szükséges.
12. Mi alapján döntsük el, hogy milyen támogatási kategóriába tartozik a fejlesztésünk?
Regionális beruházási támogatás esetén
Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4.2.1. I. pontjában szereplő költségek számolhatók el, a h)-j)
alpontok kiételével.
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A maximális támogatás intenzitása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a
szerint az alábbi:
Támogatási
jogcím

Regionális
beruházás

Régiók
ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
KözépMagyarország I.
KözépMagyarország II.

Kisvállalkozás és
mikrovállalkozás

Középvállalkozás

70 %

60 %

70 %
70 %
70 %
55 %
45 %

60 %
60 %
60 %
45 %
35 %

55 %

45 %

40 %

30 %

 Közép-Magyarország I. támogatási kategóriába az alábbi települések tartoznak:
Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd,
Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, 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, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác,
Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény
 Közép-Magyarország II. támogatási kategóriába az alábbi települések tartoznak:
Piliscsaba és Pilisjászfalu
Figyelembe kell venni, hogy a TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások
kivételével az immateriális javak, az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.
A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.
Csekély összegű támogatás esetén:
Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4.2.1. I. - IV. pontokban szereplő költségek számolhatók el.
Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a, de a
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót. A támogatás odaítélése során az
adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
Csekély összegű támogatás és regionális beruházási támogatás együttes igénybevétele esetén a támogatás
intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás
maximális mértékét.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
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csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén:
Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4.2.1. III. pontban szereplő költségek, továbbá a 4.2.1. I. pontban
szereplő tevékenységekhez kapcsolódó költségek közül kizárólag a d) szabadalmak és egyéb immateriális
javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei számolhatók el.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Azonban az innovációs
tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége esetén a támogatási intenzitás az elszámolható
költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén:
Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4.2.1. I. pontjában szereplő költségek számolhatók el, a h)-j)
alpontok kiételével.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg mikro- és kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
Képzési támogatás esetén:
Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4.2.1. I. pontjában szereplő költségek közül kizárólag a h)
beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége és a j) belső képzésekhez kapcsolódó
kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is) számolhatók el.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
A támogatási intenzitás

megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott
képzés esetén 10 százalékponttal,

középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

mikro- és kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő
önerőrésznek rendelkezésre kell állni (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében
nyújtható).
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás
intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott egyedi
kérelem alapján kerül sor.
13. Lehet-e támogatást igényelni több támogatási kategórián belül egyszerre (pl. regionális és de minimis is)?
Igen, a támogatást igénylő mindkét kategóriában nyújthat be támogatási igényt. Azonban csekély összegű
támogatás és regionális beruházási támogatás együttes igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem
haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét
azonos tevékenység esetén.
14. Mikrovállalkozások esetében milyen támogatási kategóriában lehet pályázni, milyen maximális támogatási
intenzitásokkal?
A mikrovállalkozások minden támogatási kategóriában pályázhatnak, melyek közül a regionális beruházási
támogatás, a képzési támogatás, valamint a kis-és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás
esetén a kisvállalkozásra vonatkozó előírások az irányadók esetükben.
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15. A Tájékoztatóban szereplő támogatási összeghatárok és elszámolható költségek nettó vagy bruttó értéken
értendők?
A Tájékoztató 4.2.1. értelmében: „amennyiben a kedvezményezettnek – a 2007. évi CXXVII. törvény az
általános forgalmi adóról alapján – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga
van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás szempontjából nem elszámolható kiadásnak minősül.”
Amennyiben ÁFA levonási joggal rendelkezik, amelyről a pályázat benyújtása során nyilatkozni kell, úgy nettó
értéken általános forgalmi adó nélkül értelmezendők a támogatási összeghatárok és az elszámolható
költségek.
16. A támogatás mértéke egyedileg kerül meghatározásra, a Tájékoztató 1. számú mellékletében viszont
megneveznek támogatási intenzitásokat. Ezt hogyan kell értelmezni?
A támogatás mértéke egyedileg kerül meghatározásra. A Tájékoztató 1. számú melléklete a jogszabályi
rendelkezések alapján adható maximális támogatási intenzitásokat rögzíti az egyes támogatási kategóriák
vonatkozásában.
17. Biztosíték lehet óvadék és/vagy valamennyi számlára vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat. Ezt hogyan kell
értelmezni, mindkettőnek kötelező lenni vagy esetleg csak az egyiknek?
Elegendő csak az egyik.
18. A telekommunikációs eszközbe milyen eszközök tartoznak bele?
A Támogató erre vonatkozóan nem adott ki eszközlistát, figyelemmel kell azonban lenni a nem elszámolható
költségek listájára.
19. Amennyiben egy vállalkozás nem használta ki az elmúlt években a csekély összegű (de minimis) keretét,
úgy ebben a konstrukcióban a teljes összköltség igényelhető 100%-os (csekély összegű) támogatásként?
A felhasználható csekély összegű támogatás = 200.000 euró – folyó és megelőző két pénzügyi évben
felhasznált csekély összegű támogatás.
A felhasznált csekély összegű támogatások közé beszámításra kell kerüljön az odaítélt és a benyújtott igény
is.
20. A Tájékoztatóban leírt Beruházás-lebonyolítói képzést milyen képző intézmény tartja?
Kérjük, hogy ebben a kérdésben a szolgáltatók szakmai szervezeteivel, érdekképviseletekkel és kamarákkal
szíveskedjen felvenni a kapcsolatot.
21. A Tájékozttaóban szereplő BIM képzést milyen képző intézmény tartja?
Kérjük, hogy ebben a kérdésben a szolgáltatók szakmai szervezeteivel, érdekképviseletekkel és kamarákkal
szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot.
22. A 2. Támogatásban részesíthetők köre, g) pontjában szereplő bruttó átlagkeresetnél figyelembe vehető-e
az egyéb béren kívüli juttatás (prémium, cafeteria, 13. havi fizetés)?
A bruttó bértömegbe nem számít bele az egyéb személyi jellegű ráfordítás és a munkaadói járulék sem
(Cafetéria). A 13. havi fizetés viszont beleszámít a bruttó bértömegbe.
23. 2. Támogatásban részesíthetők köre 2.1. e. és 2.2. e. pontja szerint a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
mit értünk ösztönző hatás alatt?
Az ösztönző hatás alatt értjük, hogy a támogatásnak köszönhetően az adott tevékenység hatékonysága nő,
a társaság bevételei nőnek, vagy a kiadásai csökkennek.
24. Használt gép is beszerezhető, vagy kizárólag új?
Kizárólag új.
25. 4.2.2. Nem elszámolható költségek 13. pontja: járművek nem elszámolhatók, kivéve, ha azok a projekt
megvalósításához feltétlenül szükségesek, és a járművek a projekt céljától eltérő célra nem használhatók.
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Pl. VTSZ 8429 kanalas rakodógépek, földmunkagépek, VTSZ 8426 daru, vagy úthenger, vagy aszfaltterítő
gép, illetve hasonló gépek beszerzése elszámolható tevékenység?
Igen, amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó a beszerzésre kerülő gép és az ehhez tartozó
fejlesztendő tevékenység a Tájékoztatóban meghatározott TEÁOR számok egyike. Járművek költsége abban
az esetben számolhatók el, amennyiben a beszerzése a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges, és a
járművek a projekt céljától eltérő célra nem használhatók.
26. Milyen tevékenységek tartoznak a projektmenedzsment tevékenységbe, hogy azok elszámolhatóak
legyenek az elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen támogatható)?
- Támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége.
- A támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez kapcsolódó
projektmenedzsment költségek.
27. A Tájékoztató keretében támogatható-e transzportbetont gyártó által betonszállító mixer, illetve
betonpumpa vásárlása?
Járművek költsége abban az esetben számolhatók el, amennyiben a beszerzése a projekt megvalósításához
feltétlenül szükséges, és a járművek a projekt céljától eltérő célra nem használhatók.
28. Irányulhat-e a beruházás telephelyre fixen telepített betongyártó eszköz beszerzésére? A megtermelt
betont a cég saját maga magasépítésben használja fel így a fejlesztendő tevékenység nem betongyártás
lenne, hanem építőipari kivitelezés
Igen, amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó a beszerzésre kerülő gép és az ehhez tartozó
fejlesztendő tevékenység a Tájékoztatóban meghatározott TEÁOR számok egyike.
29. Betonszállító mixer jármű elszámolható-e? Vagy emelőkosaras autó beszerzése villanyszerelési
tevékenységhez? Ezek beszerzése esetén maga az autó is támogatható nem csak a felépítmény?
Járművek költsége abban az esetben számolhatók el, amennyiben a beszerzése a projekt megvalósításához
feltétlenül szükséges, és a járművek a projekt céljától eltérő célra nem használhatók.
30. Önerő rendelkezésre állását mikor kell bemutatnia a pályázó vállalkozásnak? (Pályázat benyújtásakor vagy
az előleg igénylésekor? ) És milyen formában? Elegendő pl. csak nyilatkozni róla hogy rendelkezésre áll,
vagy konkrétan pl. bankszámlakivonattal igazolni szükséges?
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, melyet a Támogatási Okirat kiállításához egy nyilatkozattal
szükséges igazolni.
31. Lehet több megvalósítási helyszín is?
Igen, amennyiben a megvalósítás helyszíne(k) bejegyzett székhely, telephely, vagy fióktelep. Illetve a
kérelem benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással
megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére,
vagy a befektető vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő
helyszín rendelkezésre állását igazolja.
32. Beruházás-lebonyolítói, BIM képzés, valamint belső, szakmai képzések költsége kizárólag képzési
támogatás jogcímen igényelhető, vagy akár de minimis vagy regionális kategóriákban is pályázható?
A nevezett képzések költsége elszámolható a képzési támogatás és a csekély összegű (De minimis)
kategóriájában, azonban a regionális beruházási támogatás jogcímén nem.
33. Projektmenedzsment költségei bármelyik kategóriában elszámolhatók (de minimis vagy regionális)? És a
pályázó szabja meg melyikbe akarja ezt sorolni? Azaz a gépeket, ha regionálisban veszi meg, a
projektmenedzsment pedig de minimis kategóriás lenne az így elfogadható?
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A projektmenedzsment költségei csak csekély összegű támogatás esetén számolható el, a gépeket mind
regionális, mind csekély összegű (de minimis) kategóriában is beszerezheti.
34. Lehetőség van-e nagyobb projektnagyság esetén de minimis kategóriában kivitelező eszközt venni és
mellette regionálisban igényelve eszközt 200M-ért?
Igen, a támogatást igénylő mindkét kategóriában nyújthat be támogatási igényt. Azonban csekély összegű
támogatás és regionális beruházási támogatás együttes igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem
haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális
mértékét.
35. Termelési folyamat alapvető megváltoztatásán mit ért a kiírás?
A termelési folyamat alapvető megváltoztatása alatt a hatékonyság növelését érti a kiírás. Pl.: gyártási
darabszám növekedése, egységnyi termékre jutó gyártási idő lerövidülése, adott folyamat időigényének
lerövidülése
36. Jól értelmezzük, hogy, ha egy cégnek az átlaglétszáma 24 fő volt, akkor is csak a 10 fő megtartását kell
vállalnia a fenntartási időszakra?
Igen, amennyiben a vállalkozás kis- és középvállalkozásnak minősül a minimum 10 fős létszámot kell a
fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntartania..
37. A felhívásban több helyen szerepel, hogy egyedileg határozzák meg a támogatási intenzitásokat.
Amennyiben egy cég 70%-os támogatásra lenne jogosult regionálisban és minden szempontból megfelel a
kiírásnak mást pedig nem vesz, akkor a 70%-ot megkapja, vagy külön egyedi döntés alapján határoznak
meg egy intenzitást, ami max 70% lesz?
A támogatás mértéke egyedileg kerül meghatározásra. A Tájékoztató 1. számú melléklete a jogszabályi
rendelkezések alapján adható maximális támogatási intenzitásokat rögzíti az egyes támogatási kategóriák
vonatkozásában.
38. Kizárólagos forgalmazói nyilatkozat esetén is szükség van 2 ajánlatra?
Nem, ebben az esetben az egyediség megfelelő indoklása és igazolása elegendő.
39. A táppénzen lévő munkavállaló, hogyan számítódik bele az átlagos havi átlag keresek közé?
30 napon túli keresőképtelen munkavállaló a statisztikai létszámba nem számít bele.
40. A „Nyilatkozat a csekély összegű támogatásról” mindenkinek nyilatkoznia kell?
A „Nyilatkozat a csekély összegű támogatásról” dokumentumot abban az esetben kell kitölteni és mellékelni
a kérelemhez, amennyiben a vállalkozás rendelkezik folyó- és megelőző két pénzügyi évben odaítélt és/vagy
benyújtott csekély összegű támogatással és a konstrukció keretén belül most csekély összegű támogatásra
nyújt be támogatási kérelmet. Ebben az esetben a támogatás(oka)t nyújtó szervezet(ek) hivatalos
képviselőjének aláírása szükséges a dokumentumra.
41. A csekély összegű (de minimis) támogatás árfolyam számítását hogyan kell elvégezni?
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: Az európai uniós állami támogatási
szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra
történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell
alkalmazni. (2) A közzétételi kötelezettség teljesítése során az (1) bekezdés szerint megállapított
támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélésének napján érvényes, az
Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.
42. Az Opten Informatikai Kft. által vezetett Céginformációs felületről letöltött – naprakész – cégkivonat
esetében is szükséges a közjegyzői hitelesítés? A létesítő okirat elegendő-e egyszerű másolatban, vagy azt
is szükséges közjegyző által hitelesíttetni?
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- A Tájékoztatóban leírtak szerint kizárólag 30 napnál nem régebbi és közjegyző által hitelesített cégkivonat
fogadható el.
- A létesítő okirat esetében elegendő az eredeti példány beküldése szkennelve.
41.KKV besorolás meghatározása

Ezek viszonylag egyértelmű meghatározások. Az értelmezés során 2 hiba szokott előfordulni:
1. az egyik, hogy a létszám esetében < jel és nem ≤ van. Ez azt jelenti, hogy a 10 fős létszámú vállalkozás
már nem minősül mikrovállalkozásnak, az 50 fős kisvállalkozásnak, és így tovább.
2. másrészt az ÉS/VAGY kombinációk, illetve a korlátozás iránya megzavarhatják a minősítést végzőt.
A legegyszerűbb, ha a vállalkozási kategóriákat alulról felfelé építkezve vizsgáljuk, és azt nézzük meg
vállalkozásunk túllépte-e az adott kategória felső korlátját.
A foglalkoztatotti létszám küszöbértékei kötelezőek, azaz ha a vállalkozás az adott határértéket túllépte, a
vállalkozás már csak abba, vagy annál magasabb kategóriába tartozhat, kisebb kategóriába már nem.
Ha a létszám alapján beazonosítottuk a kategóriát, már csak azt kell megnéznünk, hogy ennek megfelel e legalább
a forgalom, vagy a mérlegfőösszeg valamelyike. Ha a kettő közül valamelyik érték megegyezik, vagy kisebb a
létszám szerinti kategória felső küszöbértékénél, akkor ez lesz a vállalkozás KKV kategóriája. Ha viszont az
árbevétel és a mérlegfőösszeg is magasabb, mint a foglalkoztatotti létszám szerinti küszöbérték, akkor a
vállalkozás KKV besorolása is a magasabb kategóriába fog esni. Lássunk néhány egyértelmű példát:
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Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a fentebb meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi
határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri
el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott
határértékeket vagy elmarad azoktól.

