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EU & State Aid - Non-refundable subsidies

Beruházások megvalósításához
kapható vissza nem térítendő
támogatások

Non-refundable subsidies available for
investments in Hungary

A nagyvállalatok továbbra is több vissza

nem térítendő támogatási forma közül

választhatnak, amennyiben zöldmezős

vagy kapacitásbővítő beruházást

valósítanak meg Magyarországon. Az

Európai Unió támogatási politikájához

illeszkedő támogatási programok

keretében támogatás nyerhető központi

költségvetési forrásokból, valamint az

Európai Unió Strukturális Alapjaiból.

A központi költségvetés terhére a

Magyar Kormány egyedi döntésével

támogatás nyújtható kapacitásbővítő

vagy zöldmezős beruházások

megvalósításához. A támogatás

feldolgozó ipari beruházások, logisztikai

központok, K+F beruházások, valamint

szolgáltató központok létesítéséhez

vehető igénybe. Alapvető feltétel, hogy

a beruházás elszámolható költségei

elérjék a 10 millió eurónak megfelelő

forintösszeget, és a projekt révén fejlett

régiókban legalább 50, más régiókban

legalább 25 új munkahely jöjjön létre.

Logisztikai és K+F beruházás esetén a

létszámra vonatkozó feltétel enyhébb,

az ország egész területén legalább 10 új

munkahely létesítése kötelező. A

támogatás komplex turisztikai

fejlesztésekhez is igényelhető,

amennyiben azok elszámolható

költsége legalább 50 millió euró, a

teremtett munkahelyek száma pedig

legalább 50, illetve 100 fő. Ezeken kívül

több, jogszabályban

There are many forms of non-refundable

subsidy available for large companies

making greenfield investments or

extending capacity in Hungary. In line

with the aid policy of the European

Union, the sources of subsidy

programmes are the national central

budget and the Structural Funds of the

European Union.

Greenfield or capacity-extending

investments can be subsidized by

individual state aid from the central

budget, subject to Governmental

decision. An investment must have a

definite, specified aim in order to receive

a subsidy. Investments in manufacturing,

Research & Development, the

establishment of shared-service centres

or logistics centres are welcomed. For

entitlement to individual state aid, the

minimum amount of eligible costs is EUR

10 million and at least 50 new

workplaces have to be created (25 in

less developed regions). For logistics

and R&D investments, the minimum

commitment for the number of new

workplaces is lower, at 10 places. Multi-

element investments in tourism can also

be granted aid if the minimum eligible

costs are not less than EUR 50 million

and at least 100 new workplaces are

created (50 in less developed regions).

In addition to the conditions mentioned

above, there are different rules for

different types of investment.
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Tudja-e, hogy….

 egy nagyvállalat továbbra is
több közvetlen támogatási
forma közül választhat?

Did you know that…
 that a large company may

choose among several direct
subsidies?
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meghatározott egyéb feltétel is

teljesítendő.

A támogatási folyamat egy

formanyomtatvány („Request List”)

kitöltésével kezdődik, amely a beruházás

céljára, méretére és várható

eredményességére vonatkozó adatokat

tartalmaz. Fontos kiemelni, hogy a

formanyomtatványt Magyarországon nem

bejegyzett cég is benyújthatja akár angol

nyelven is. A támogatási igény

befogadásáról a beruházó hivatalos

tájékoztatást kap, melynek kézhezvételét

követően megkezdheti projektjét. A

befogadást követő 30-60 napon belül a

Magyar Kormány támogatási ajánlatot

tesz, melynek elfogadására 3 hónap áll

rendelkezésre. Amennyiben a Társaság

az ajánlatot elfogadja, támogatási

szerződés kötésére kerül sor, melyben a

szubvenció fejében a támogatott

különböző kötelezettségek teljesítését

vállalja a beruházás megvalósítását

követően. A támogatási összeg a

beruházás költségeinek felmerüléséhez

kapcsolódóan, részletekben, utólag kerül

kifizetésre.

Az Európai Unió Strukturális Alapjainak

terhére pályázati úton lehet támogatást

igénybe venni. A pályázatok célja

feldolgozóipari projektek megvalósítása

vagy technológiai korszerűsítése, illetve

regionális szolgáltató központok alakítása

vagy bővítése. 2008. április 4-től május 5-

ig pályázható közvetlen támogatás a

hátrányos és leghátrányosabb helyzetű

kistérségekben megvalósuló

feldolgozóipari beruházásokhoz. A

további pályázati lehetőségekről

folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

A beruházás a kitöltött pályázati

dokumentáció benyújtását és hivatalos

befogadását követően kezdődhet meg.

Az igénylő dokumentáció nyelve magyar,

továbbá támogatás csak Magyarországon

bejegyzett cégnek nyújtható. A támogatás

utólag kerül kifizetésre.

Amennyiben a támogatásokkal

kapcsolatban kérdése merül fel, kérem

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 application process starts with the

completion of a form (“Request List”)

covering the aim, size and expected

results of the investment. We note that

Request Lists can also be submitted by

companies that are not registered in

Hungary, and can even be completed in

English. The investment can start

immediately after the authority has

acknowledged receipt of the Request

List. The Government makes a grant

offer in 30-60 days, and the investor then

has three months in which to accept it. If

the company accepts the offer, a

contract is signed, in which the investor

undertakes certain commitments for the

period after project implementation. The

subsidy is subsequently paid out in a

number of instalments, according to the

costs incurred based on a post-financed

way.

An additional source of aid is through

tendering for subsidies available from EU

Structural Funds. The following types of

investment qualify for this form of

subsidy: manufacturing and the

establishment or extension of regional

shared-service centres. Grant awards for

investments in manufacturing industry in

less- and the least developed areas will

be available from 4 April until 5 May

2008. We will continuously keep you

informed about the available subsidies.

The investment can start immediately

after the appropriate authority has

acknowledged receipt of the subsidy-

related documents. The application must

be in Hungarian and this type of non-

refundable subsidy is only available for

corporate entities registered in Hungary.

The aid is paid in a post-financed way.

If you would like to know more about the

subsidies, please contact Tamás Lőcsei

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

tamas.locsei@hu.pwc.com), or

Tünde Kis (tel: +36-1-461-9472; e-mail:

tunde.kis@hu.pwc.com)
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