Az állami támogatások áttekintése
I.

BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK
(REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK)
Készpénztámogatás:
• EKD támogatás
• Helyi önkormányzati
támogatás

Adókedvezmény
• Fejlesztési
adókedvezmény

II. KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOK
Készpénztámogatás
•
Képzési támogatás
•
Tanműhely létesítési- és fejlesztési támogatás
III. K+F+I TÁMOGATÁSOK
•
•

Készpénztámogatás
EKD támogatás
EU társfinanszírozott
pályázati lehetőségek

Adókedvezmény
•
K+F
adókedvezmény

IV. GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ TÁMOGATÁS
Készpénztámogatás
•
Versenyképesség növelő támogatás

A rendelet létrehozásának okai
KORONAVÍRUS • WHO járványnak
minősítette a
(COVID-19)
koronavírus fertőzést
JÁRVÁNY
• A járvány epicenturma
EURÓPA felé tolódott
MAGYARORSZÁGI
INTÉZKEDÉSEK • Védekező intézkedések
bevezetése

2020
Március 11.

2020
• Gazdasági növekedés
ütemének fenntartásához,
kiemelten fontos a
munkahelyek megőrzése
HAZAI
• Közép- és nagyvállalkozások
TÁMOGATÁSI
likviditási helyzetének
PROGRAM
javítása
• Magyarország pozíciójának
megerősítése a
beruházásokért folytatott
versenyben

Március 19.

2020
Április

EU BIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYE
• Elfogadásra és közzétételre
került a COVID-19járvánnyal összefüggő
• gazdasági nehézségek
kompenzálására irányuló
javaslat
• Tagállami segélycsomagok
gyorsított elfogadása

Versenyképesség növelő
támogatás

Versenyképesség növelő támogatás
Jogosultság

KIZÁRT ÁGAZATOK

VÁLLALATMÉRET














Középvállalat/Nagyvállalat
(csoportszinten)

SZEKTOR

Feldolgozó ipar/Üzleti
szolgáltató központok

acélipar
hajógyártás
szénipar
szintetikusszál-ipar
áruszállítás
elsődleges mezőgazdasági termelés
halászati és akvakultúra-ágazat
energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez
kereskedelmi tevékenységhez
koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez
turisztikai tevékenységre irányuló projekt
exporttal kapcsolatos tevékenységek

BERUHÁZÁSI VOLUMEN

min. 150.000 EUR-tól

Versenyképesség növelő támogatás
Áttekintés
A TÁMOGATÁS FORMÁJA
• Vissza nem térítendő
• A támogatás forintban megállapított összege
100%-os támogatási előleg formájában kerül
folyósításra, egy összegben
• A pályázat elbírálása alapján támogatói okirat
kerül kiadásra

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, IGÉNYLÉS
• Támogató: Külgazdasági- és Külügyminisztérium
• Lebonyolító szerv: HIPA Nemzeti Befektetési
Ügynökség Nonprofit Zrt. (HIPA)
• Közép- és nagyvállalatok számára elérhető
• Rendelkezésre álló forrás: 50 milliárd forint
Magyarország egész területén elérhető

Versenyképesség növelő támogatás
Feltételek

LIKVIDITÁSI
NEHÉZSÉGEK
ÉS
GAZDASÁGI
VISSZAESÉS

A vállalat igazolja/nyilatkozik, hogy:
• 2019. december 31-én nem minősült
nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de
a koronavírus járvány következtében azzá
vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági
nehézségei támadtak;
• a koronavírus járvány miatt, azzal okokozati összefüggésben az árbevétele,
vagy a megrendelési állományának értéke
legalább 25%-kal 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;

Versenyképesség növelő támogatás
Feltételek
A vállalat igazolja/nyilatkozik, hogy:

MUNKAVÁLLALÓI
LÉTSZÁM
FENNTARTÁSA

• vállalja, hogy a bázislétszámát a
beruházás befejezéséig, de legalább
2020. december 31-ig fenntartja;

Versenyképesség növelő támogatás
Feltételek
A vállalat igazolja/nyilatkozik, hogy:

A BERUHÁZÁS
MEGVALÓSÍTÁSA

• vállalja, hogy 2021. június 30-ig
legalább 150.000 euró értékű
beruházást
valósít
meg
Magyarországon;
• a
pályázata
benyújtását
megelőzően nem kezdte meg a
beruházást.

Versenyképesség növelő támogatás
A támogatás mértéke
VÁLLALATMÉRET

SZEKTOR*

Beruházási érték
30%-a

150.000 EUR – 300.000 EUR
beruházási volumen

300.001 EUR – 500.000 EUR
beruházási volumen

500.001 EUR –
Beruházási volumen

TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE

Közép- és
nagyvállalat

Feldolgozóipar
/Üzleti
szolgáltató
központ

Beruházási érték
40%-a
Beruházási érték
50%-a, de
legfeljebb 800.000
eurónak
megfelelő
forintösszeg

* Támogatás nem nyújtható a regionális beruházási támogatások köréből kizárt iparágakban.

Támogatási folyamat
Egyeztetéstől a támogatói okirat kiadásáig
• A HIPA Nonprofit Zrt. tájékoztatást
nyújt a pályázat feltételeivel és
igénylésével kapcsolatosan.

• Hivatalos befogadó nyilatkozat kiadása a
Támogató* részéről

2020. december 31.

ELŐZETES
ÉRTÉKELÉS

IGÉNYLÉS

BEFOGADÓ

TÁMOGATÓI

NYILATKOZAT

OKIRAT

Az igénylés
beérkezését követő 7
napon belül
• A
vállalat
papíralapon
és
elektronikusan
benyújtja
a
pályázathoz
szükséges
dokumentumokat
(adatlap és
mellékletek)
• Benyújtás
e-mail
címe:
stateaid2020@hipa.hu

Az igénylés
beérkezését követő
15 napon belül

• A Támogató a döntést
követően
kibocsátja
a
Támogatói Okiratot

*Külgazdasági- és Külügyminisztérium

Versenyképesség növelő támogatás
A támogatói okirat hatálybalépésétől a támogatási folyamat lezárásáig
• A pénzügyi biztosítékot a Kedvezményezett az okirat
hatálybalépési feltételeként benyújtja a HIPA részére
• Biztosíték: beszedési megbízással terhelhető
belföldi pénzforgalmi számlára vonatkozó
felhatalmazó levelek

A TÁMOGATÓI
OKIRAT
HATÁLYBALÉPÉSE

FOLYÓSÍTÁS

• A kötelezettségvállalási időszak lejártát
követően a pályázó benyújtja az
ellenőrzésre szolgáló beszámolót és annak
mellékleteit (például Számlaösszesítő, KSH
jelentések, tárgyi eszköz karton) a HIPA
részére

BESZÁMOLÁS,
ELLENŐRZÉS

TÁMOGATÁSI
FOLYAMAT
LEZÁRÁSA

A kötelezettségvállalási
időszak végét követő 30
napon belül

A Támogatói Okirat
aláírását követő 30
napon belül
• A
hatálybalépést
követően
a
HIPA
folyósítja a támogatást
100%-os
támogatási
előlegként, forintban,
egyösszegben

• HIPA
megküldi
a
Kedvezményezett részére a
támogató
által
aláírt
beszámolók elfogadásáról
szóló nyilatkozatát
• A jogviszony a kölcsönös
teljesítéssel megszűnik

