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Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel
2017. február 15 – 2019. február 15.
Értékelési határnapok:
Beadási határidő
2017. március 16.
2017. március 16-át követően minden második hónap utolsó napja.
Rendelkezésre
Vissza nem térítendő támogatás: 50 Mrd Ft
álló forrás
Visszatérítendő támogatás: 50 Mrd Ft
 Regionális beruházás esetén
Támogatási
 vissza nem térítendő támogatás: max. 37%
intenzitás
 visszatérítendő támogatás: max. 38%
 önerő: 25%
 Vissza nem térítendő támogatás: 50-750 millió Ft
Támogatás
 Visszatérítendő támogatás (kölcsön): 50 millió Ft – 2 Mrd Ft. Kamat 1%/év
összege
A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő
támogatás összegét.
Támogatható
200-300 db
pályázatok száma
 Azok a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020),
élelmiszeripari középvállalkozások, amelyek:
 rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 átlagos statisztikai létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt
 Magyarországon székellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
Jogosultak
egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 szövetkezetek
Önállóan támogatható tevékenységek
 Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása
Önállóan nem támogatható tevékenységek
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények
energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával
Támogatható
 A termeléshez, a vállaltirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati
tevékenységek
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és
szoftverek beszerzése
 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási know-how beszerzések
 Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének
és védelmének költsége
 Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése,
tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése
A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek
 Technológiai korszerűsítést eredményező eszközbeszerzés költségei –
egyenként min. nettó 200.000 Ft (min. 20 %-a a projektnek)
Elszámolható
 A már meglévő eszközök felszerszámozásához szükséges új szerszámok, új
költségek
kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő
gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
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 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök
beszerzésének költsége – egyenként min. nettó 30.000 Ft
 A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
 Építéshez kapcsolódó költségek
 az infrastrukturális beruházások költsége
 az ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és
kivitelezőnek fizetett munkadíj
 Immateriális javak beszerzésének költsége
 új szoftverek beszerzési költsége
 Új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzésének költsége
 Szabadalmak lés egyéb immateriális javak
 Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége
 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 Nem támogatható Közép-magyarországi régió területén megvalósuló
fejlesztés.
 A projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását
megelőző utolsó lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételét, egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel kétszeresét.
 Nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, az előtársaságként való
Kizáró okok
működés ebbe nem számít bele.
 Saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
 A Nemzeti Adó – és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete (APEH) által
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában.
Az uniós állami támogatási szabályok szerinti nehézségekkel küzdő vállalkozás.
A támogatási igénylő vállalja, hogy:
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a
nettó árbevétel/adóalapba beszámított árbevétel nem csökkenhet a bázisév
Vállalási feltételek
árbevételéhez képest
 a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint
a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt
feltételeknek megfelelően törleszti.
A megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 375
Előleg
millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot
nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel,
és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
Elvárt
biztosítékok köre

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási
kötelezettséget ír elő. A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A
minimálisan elvárt fedezettség mértéke:
a) új gép/berendezés vásárlás esetén a megvásárolt gép/berendezés elégséges
fedezetként,
b) ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges
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fedezetként,
c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a
befogadási értékből számítva a tőkekitettség 100%-a, a bevonható biztosítékok
körét és feltételeit az Eljárási Rend tartalmazza.
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
Megkezdettség
felelősségre megkezdheti.
Projekt
megvalósítási
A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.
ideje
Egyéb
A kölcsön törlesztését a türelmi idő lejárata után meg kell kezdeni. (Türelmi idő: a
Kölcsön
rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a
törlesztése
szerződéskötéstől számított 36 hónap.)

