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RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 - 350 db.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és kisvállalkozások, amelyek:
a) fejlesztése a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt TEÁOR szerinti feldolgozóipari
tevékenységekre irányul,
b) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
üzleti évben minimum 1 fő volt,
d) esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás a legutolsó lezárt, üzleti év
beszámolója alapján min. 2.500.000 Ft volt,
e) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
f) a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: 5 – 150 millió Ft.
A támogatás mértéke: max. 70%
A projekt elszámolható összeköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel összegét.
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A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k
megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel
működésük, munkahelymegtartó, és jövedelemtermelő képességük
megerősítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek.
c) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, építés, korszerűsítés,
bővítés, átalakítás.
d) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
e) Iparjogvédelmi tanácsadás.
f) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás.
g) Bérköltség-támogatás igénybevétele.
h) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás
igénybevétele esetén, annak max. 15%-a).
i) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
A pályázóknak nem kell kötelező vállalást tenniük.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. december 15. 9 órától – 2021. március 4. 12 óráig.

Részletesebb információk az alábbi linkre kattintva:
PÁLYÁZAT RÖVID KIVONATA

Forrás:
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pá lyázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2020.10.15.
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
Automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák, szenzor-, és vezérlés technológiák
fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazása, intelligens
gyártás megoldások.
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