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EU & State Aid – Non-refundable subsidies

Munkahelyteremtő beruházások
támogatása

State support of job-creating
investments

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium

februártól pályázatokat hirdetett

munkahelyteremtő beruházások

támogatására (MPA-2010-1, és

MPA-2010-2). A pályázatok fő célkitűzései

között szerepel az új munkahelyek

létrehozását eredményező beruházások

támogatása, a regionális különbségek

csökkentése, a fejlődőképes vállalkozások

piaci pozíciójának megerősítése, illetve

olyan informatikai, pénzügyi, tanácsadó

vagy ügyfélszolgálati beruházások

támogatása, ahol kvalifikált munkaerő

alkalmazására nyílik lehetőség.

2010-ben a munkahelyteremtő

beruházások támogatására 1,5 milliárd

forintot, míg az információ-technológiai

tevékenységek munkahelyteremtő

beruházásainak támogatására 200 millió

forintot biztosít a Minisztérium. Mindkét

támogatási lehetőség 2010. március 12-ig

pályázható, a beruházás helye szerint

illetékes munkaügyi központnál.

Az MPA-2010-1 pályázat keretében

elszámolható a beruházáshoz beszerzett új

műszaki berendezés, gép és felszerelés,

továbbá az immateriális javak közül a

találmány, a szabadalom, a licenc és a

know-how beszerzése során felmerülő

költségek.

Újonnan teremtett munkahelyenként

legfeljebb 1,5 millió forint támogatás

kapható. A pályázaton elnyerhető

támogatás maximális nagysága 80 millió

forint, illetve hátrányos helyzetű

The Ministry of Labour and Social Affairs

announced that it would be accepting

applications for subsidies on job-creating

investments (MPA-2010-1, and

MPA-2010-2). The main objectives of the

subsidies are to promote new job-creating

investments, to narrow regional differences,

to strengthen the market positions of

companies capable of development, and to

support investments in the fields of IT,

financial services, consultancy or customer

services, where subsidising of skilled labour

is possible.

In 2010, the budget for job-creating

investments is HUF 1.5 billion, and for job-

creating IT investments it is

HUF 200 million. Both of the aid

opportunities may be applied for

by 12 March 2010 at the local labour centre

where the investment is planned.

The eligible expenses for MPA-2010-1

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.

The maximum 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

communities. If the number of newly-

created jobs is greater than 300, the

subsidy can be increased by

HUF 100 million. The subsidy ratio is

25-70% of the eligible investment costs.
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Tudja-e, hogy …
… új munkahelyek létrehozása
esetén vissza nem térítendő
támogatásban részesülhet?

Did you know that…
… you can get non-refundable
cash incentive for new job-
creating investments?
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kistérségekben, településeken történő

beruházás esetében 160 millió forint.

Amennyiben az újonnan létrehozott

munkahelyek száma meghaladja a

300 főt, úgy a támogatás mértéke további

100 millió Ft-tal növelhető. A támogatási

intenzitás a beruházás elszámolható

költségeinek 25-70 százaléka.

Kötelezettségvállalásként a Kedvezmé-

nyezettnek a beszerzett eszközöket a

beruházás befejezésétől számított 5 évig

kell fenntartania és üzemeltetnie az

érintett régióban. A létszám

vonatkozásában 3 éves folyamatos

foglalkoztatási kötelezettséget kell

vállalnia a pályázónak.

Az MPA-2010-2 program keretében az

informatikai, pénzügyi, számviteli,

üzletviteli szolgáltató tanácsadó,

ügyfélszolgálati ágazatokban történő

munkahelyteremtő beruházások

kaphatnak támogatást.

Támogatás keretében elszámolható

költség a projekthez felvett új

munkavállalók bérköltsége,

nyugdíjbiztosítási-, egészségbiztosítási-,

valamint munkaerőpiaci járulékai.

A támogatás mértéke új

munkahelyenként, nyilvántartásban lévő

álláskereső alkalmazása esetén

maximum 12 hónapon át a felmerülő havi

bérköltség és annak a pályázat keretében

elszámolható járulékai együttes

összegének 75%-a, egyéb munkavállaló

alkalmazása esetén 65%-a.

A pályázatban szereplő beruházáshoz

legfeljebb 30 millió forint támogatás

igényelhető, amely 80 új munkahelyet

elérő munkahelyteremtő beruházás

esetén legfeljebb további 20 millió forinttal

megnövelhető. A támogatási intenzitás a

beruházás elszámolható költségeinek

25-70 százaléka. A pályázót 5 éves

folyamatos foglalkoztatási kötelezettség

terheli.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a

munkahelyteremtéshez kapcsolódó

támogatás lehetősége, úgy kérdéseivel

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).

The Beneficiary has to complete the

investment by 30 November 2010.

Subsidized equipment must be maintained

and operated for at least five years from

the project’s completion in the region

concerned. The employee headcount must

be maintained for at least three years from

the project’s completion.

The MPA-2010-2 programme offers aid for

job-creating investments in the fields of

information technology, finance,

accounting, business services,

consultancy, and call centre services.

The eligible expenses include the salaries

of the staff, the employer’s pension

contribution, the employer’s health

insurance contribution and the labour

market contribution.

The subsidy for a newly created job is

75% of the eligible expenses in the first

12 months of the employment if the

employed person is a registered job-

seeker, and 65% in other cases.

The maximum amount obtainable for a

given investment is HUF 30 million. If the

number of newly-created jobs is greater

than 80, the subsidy can be increased by

HUF 20 million. The subsidy ratio is

25-70% of the eligible investment costs.

The employee headcount must be

maintained for at least five years.

If you are interested in job-creating

investment subsidy opportunities, 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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