Aktuális pályázatok
2019. október 7-től elérhető az „Út a jövőbe” pályázat, amely kiemelten azokat a
vállalkozásokat segíti, amelyek célja a termelékenységük növelése. A támogatás összege 10150 millió forint közötti, azonban a hátrányos helyzetű térségében elérheti az akár 200 millió
forintot is.
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával –
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva
lehet):
 Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál
elnevezésű központi munkaerő piaci programhoz (Út a jövőbe/2019)
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2019.10.11.) érvényes adatokat tartalmazza.
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét.

Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása
mikro-, kis- és középvállalkozásoknál elnevezésű
központi munkaerő piaci programhoz (Út a jövőbe/2019)
2019. október 7-től elérhető az „Út a jövőbe” pályázat, amely kiemelten azokat a
vállalkozásokat segíti, amelyek célja a termelékenységük növelése. A célt a program a magas
technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.
Ezt a tevékenységet többféleképpen lehet elérni, mint például a munkabérek növelésével, a
foglalkoztatási időtartam hosszú távra való tervezésével, vagy a szükséges képzések
megvalósításával.
A pályázatra magyarországi székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező mikro-kisés középvállalkozások jelentkezhetnek.
Az a vállalkozás részesülhet támogatásban, amely
-

a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,

-

legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik,

-

legkésőbb 2021. december 31.-ig megvalósítja a fejlesztéseket.

Fontos szót ejteni a kötelezettségekről is, amelyek a következőek:
-

a bértömeg növelése évi 10%-kal minimum 3 évig,

-

képzések biztosítása a munkavállalók számára,

-

a beruházással létrehozott fejlesztéseket minimum 3 évig fenntartja a vállalkozás
valamint,

-

2 évig tartani tudja az alkalmazotti létszámot.

Induló beruházásként támogatható új létesítmény felállítása, meglévő bővítése, új termék
létrehozása, termelési folyamat megváltoztatása vagy tárgyi eszközök, immateriális javak
vásárlása. A projekt során elszámolhatóak az új tárgyi eszközök, immateriális javak költségei
és az építési költségek.
A támogatás mértéke régiókként különbözik, de akár 50% is lehet.
A támogatás összege 10-150 millió forint közötti, azonban a hátrányos helyzetű térségében
elérheti az akár 200 millió forintot is. Csekély összegű támogatásként akár 200 ezer euró is
igénybevehető.
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!
(Vissza az első oldalra)

