„Innovatív kapacitásbővítő program”
Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és
középvállalkozásoknál
INKA/2021
Benyújtási határidő

2021. október 20-től 2021. november 19-ig

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás!

Benyújtás formája

Kizárólag a Postai úton benyújtott pályázatokat fogadják be!

Pályázók köre



Rendelkezésre álló keretösszeg:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások legalább egy teljes,
beszámolóval lezárt üzleti évvel;
 Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaság;
 Egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújhat be pályázatot);
 Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe;
 A benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatott
munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma
minimum 1 fő;
4.589.330.058 Ft.

Támogatás összege

Regionális beruházás esetén:
minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft.
Csekély összegű támogatás:
Folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási
ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Előleg

A támogatói okiratban jóváhagyott bérköltség legfeljebb 100%-a.

Önerő

A bekerülési összköltségének támogatáson felüli részét saját
forrásból kell biztosítani. A támogatással érintett elszámolható
összköltség legalább 50%-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkezni.
Regionális beruházás:
Észak-Alföld régiókban megvalósuló projekteknél a mikro-, kis- és
középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható
költségének maximum 50%-a;
Csekély összegű beruházás:
Az elszámolható költségek maximum 50%-a.

Támogatási intenzitás

Kötelező és választható elemek

A támogatást regionális beruházási támogatás vagy csekély összegű
(de minimis) támogatási jogcímen lehet igényelni.
Legalább egy, kötelezően megvalósítandó elem:



egy termékinnovációt
egy eljárás innovációt

A pályázat keretében választható, önállóan nem támogatható:
 szervezési-szervezeti innovációt
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Támogatható tevékenységek


Támogatásban nem részesíthetők köre

Elszámolható költségek

Általánosan:
 Elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához igényelt
támogatás esetén.
 Exporttal kapcsolatos tevékenységhez.
 Szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást.
 Halászati
és
akvakultúra-termékek
termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez.
 Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, amely
2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020.
január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe
került.
 Csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy
működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő
jogerős döntés hatálya alatt áll.
Regionális beruházás esetén továbbá:
 Acélipari tevékenységhez;
 Szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez;
 Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez;
 A tervezett beruházás elszámolható költsége nagyobb, mint
100 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén továbbá:
 Teherszállító járművek megvásárlására tervezi felhasználni, és
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozásnak minősül;
 akinél a csekély összegű támogatási jogcímen benyújtott
pályázat támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – meghaladta
a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget.
 Eszközbeszerzés - támogatás minimum 10%-a.
 Ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható) - az új vagy
módosított
termék/szolgáltatás/módszer
kialakításával
közvetlenül kapcsolatban kell állnia.
 Szolgáltatás igénybevétele - támogatás maximum 10%-a.


Nem elszámolható költségek

új létesítmény/termék/szolgáltatás létrehozatalát vagy
egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben
addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának
alapvető megváltoztatását eredményezi.










Immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül
csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és
a know-how felhasználásának díja.
amely nem eredményez kapacitásbővítést és technológiafejlesztést,
gépjárművek bekerülési értéke,
szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök)
földterület vásárlása,
lakás céljára szolgáló ingatlan költsége,
az épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése,
használt tárgyi eszköz és immateriális javak bekerülési értéke,
az olyan tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, amelyet
a pályázó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás,
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felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt
álló beruházótól szerzett be.
a) foglalkoztatási kötelezettség: a pályázat benyújtását megelőző
12 hónap átlagos statisztikai állományi létszám fenntartása
illetve a támogatott beruházás által létrehozott új
munkahelyek megtartása;
b) új munkahelyek létesítése: a beruházással érintett
székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új
munkahelyet;
c) képzés: az újonnan alkalmazott technológia érdekében a
munkavállalók képzése saját forrásból. A munkavállalók
képzése a program keretében nem támogatható, de az új
technológia elsajátításának (betanítás) díja – a beszerzendő
eszköz bekerülési értékének részeként – elszámolható;
d) a meglévő, valamint
újonnan felvételre kerülő
munkavállalókra három éves foglalkoztatási kötelezettség
vonatkozik;
e) a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat,
technológiai fejlesztéseket, ingatlant az üzembe helyezés
időpontjától számított legalább három évig fenn kell tartani.

Feltételek, vállalások

Megvalósítás határideje

Legkésőbb 2023. 08. 31-ig

Pályázat eredeti forrása:
https://ofa.hu/hu/innovativ-kapacitasbovito-program
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