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EU & State Aid – Non-refundable subsidies

A munkahelyteremtő beruházások
támogatása

Subsidies in order to promote
job-creation oriented investment

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium

pályázatot hirdetett munkahelyteremtő

beruházások támogatására

(MPA-2009-1). A pályázat fő

célkitűzései között szerepel az új

munkahelyek létrehozását eredményező

beruházások támogatása, a regionális

különbségek mérséklése, illetve a

fejlődőképes vállalkozások piaci

pozíciójának megerősítése. A hazai

forrásból finanszírozott program

keretében összesen 1,5 milliárd Ft

támogatási keretösszeg áll a pályázók

rendelkezésére.

A pályázaton a Magyarországon

telephellyel, fiókteleppel rendelkező

vállalkozások, szervezetek vehetnek

részt. A beruházást legkésőbb

2009. november 30-ig kell befejezni.

Támogatás kapható a projekt keretében

beszerzett új műszaki berendezésekre,

gépekre, egyéb berendezésekre és

felszerelésekre, továbbá az immateriális

javak közül a találmány, a szabadalom,

a licence és a know-how beszerzése

során felmerülő költségekre. Hátrányos

helyzetű kistérségek esetében az új

épület, épületrész építési költségei is

elszámolhatók.

A támogatás mértéke új

munkahelyenként legfeljebb

800 ezer Ft, amelyhez 200 ezer Ft/új

munkahely kiegészítő támogatás

The Ministry of Social Affairs and Labour

has launched a subsidy scheme

(MPA-2009-1) to promote job-creation

oriented investments. The objective of

the subsidy scheme is to promote

investments aimed at creating new jobs,

to reduce regional differences, and to

enhance the market position of

developing enterprises. The incentive

scheme, funded from the central budget,

provides assistance of up to

HUF 1.5 billion.

Companies and organisations with a

registered office or branch in

Hungary are eligible to apply for

subsidies. The completion deadline for

eligible investment projects is

30 November 2009.

Eligible expenses include the purchase

price of new technical devices, machines

and other equipment, and costs related

to the acquisition of intangible assets,

including inventions, patents, licences

and know-how. In the case of

disadvantaged micro-regions, the

construction costs of new buildings (or

parts of buildings) are also eligible.

The subsidy amount is up to

HUF 800,000 for each new job created. If

an investment is carried out in a

disadvantaged micro-region, an

additional incentive of HUF 200,000 for

each new job is available. A further
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Tudja-e, hogy …

 …új munkahelyek létrehozása

esetén vissza nem térítendő

támogatásban részesülhet?

Did you know that…

 you may apply for non-refundable

subsidies for the creation of new

jobs?
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nyújtható, amennyiben a beruházás

hátrányos helyzetű kistérségben valósul

meg. További 200 ezer Ft/új munkahely

támogatás kérhető, amennyiben a

leghátrányosabb helyzetű kistérségek

valamelyikében kerül megvalósításra a

projekt. Munkaügyi kirendeltségen

nyilvántartott munkanélküli felvétele

esetén további

200 ezer Ft/új munkahely igényelhető. A

pályázó maximum 1,5 millió Ft

támogatást igényelhet új

munkahelyenként.

A pályázaton elnyerhető támogatás

maximális nagysága 80 millió Ft, illetve

hátrányos helyzetű kistérségekben,

településeken történő beruházás

esetében 160 millió Ft. Amennyiben az

újonnan létrehozott munkahelyek száma

meghaladja a 300 főt, úgy a támogatás

mértéke további 100 millió Ft-tal

növelhető. A támogatás intenzitása nem

haladhatja meg a jogszabályban

meghatározott, régiónként eltérő, a

beruházás elszámolható költségeinek

25 és 50 százaléka közötti mértéket.

A beruházás kapcsán beszerzett

eszközöket a beruházás befejezésétől

számított 5 évig (kis- és középvállalkozás

(KKV) esetén 3 évig) kell fenntartani és

üzemeltetni az érintett régióban. A

létszámra vonatkozóan 3 éves (KKV

esetén 2 éves) továbbfoglalkoztatási

kötelezettség áll fenn.

Pályázatot a beruházás helyszíne szerint

illetékes munkaügyi központhoz lehet

benyújtani 2009. március 18-ig.

A PricewaterhouseCoopers készséggel

áll rendelkezésre, amennyiben a

munkahelyek létrehozásával

kapcsolatban támogatási vonatkozású

kérdései merülnek fel. Megkeresésével

forduljon Lőcsei Tamáshoz

(tel: +36 1 461-9358; e-mail:

tamas.locsei@hu.pwc.com) vagy

Kis Tündéhez (tel: +36 1 461-9472;

e-mail: tunde.kis@hu.pwc.com).

additional incentive of HUF 200,000 for

each new job may be obtained if the

project is to be implemented in one of

the most disadvantaged micro-region. If

a newly created position is filled by an

unemployed job-seeker registered with

an employment centre, an additional

subsidy of HUF 200,000 is available for

each job created. The maximum amount

of subsidy for each new job created is

HUF 1.5 million.

The maximum amount obtainable for an

investment is HUF 80 million, or

HUF 160 million for disadvantaged

micro-regions or settlements. If the

number of newly-created jobs is

above 300, the subsidy amount can be

increased by HUF 100 million. The

subsidy ratio is determined by law and

varies between 25 and 50 percent of the

eligible investment.

Subsidized equipment must be

maintained and operated for at least five

years (or for three years in the case of

SMEs) from the project’s completion in

the region concerned. Newly-created

jobs must be maintained for at least

three years (or for two years in the case

of SMEs).

Applications must be submitted to

the competent employment authority

until 18 March 2009.

PricewaterhouseCoopers is ready to

provide you any assistance if you

have questions in connection with

subsidies related to job creation. For

further information, please contact

Tamás Lőcsei (phone: +36 1 461-9358;

e-mail: tamas.locsei@hu.pwc.com) or

Tünde Kis (phone: +36 1 461-9472;

e-mail: tunde.kis@hu.pwc.com).
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