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Bővül a nagyvállalatok
számára elérhető egyedi támogatások köre 2017. január 1-től

Further opportunities for large
enterprises to receive VIP cash
subsidy from 1 January 2017

Fontos változás: 2017. január 1-jei hatállyal módosul az egyedi Kormánydöntéssel nyújtható (ún. EKD) támogatást
szabályzó Kormányrendelet

Important news: Government Decree
regarding VIP cash subsidy amended,
effective 1 January 2017.

A módosítás eredményeként új lehetőségek nyílnak a nagyvállalatok projektjeinek támogatására az alábbiak szerint:

As a result, the following new
opportunities will be available to the
projects of large enterprises:



Új K+F EKD támogatás: Támogathatóvá válnak a nagyvállalkozások azon kutatás-fejlesztési
projektjei, amelyek a kutatásfejlesztési projektek minősítésére
hatáskörrel rendelkező szerv által
kibocsátott minősítés alapján
alkalmazott kutatást és/vagy kísérleti fejlesztést valósítanak meg 1-3
év alatt legalább 3 millió euró
elszámolható költséggel. További
feltétel, hogy az újonnan létesített
kutatás-fejlesztési munkahelyek
száma elérje a 25-öt, akikből legalább 75% felsőfokú végzettséggel
rendelkezik. A kutatás-fejlesztési
projektekhez nyújtott támogatások
esetén a támogatási intenzitás
maximum 25%, az igénybe vehető
támogatás összege (jelenértéken)
pedig legfeljebb 15 millió euró.

•

New R&D VIP cash subsidy:
A large enterprises’ research and
development project will be
eligible for this subsidy, if it will
have industrial research and/or
an experimental development
with a qualification issued by the
competent authority, and it will
have at least EUR 3 million in
eligible costs in 1-3 years. A
further condition is that the new
R&D headcount must be at least
25, of which 75% has a degree of
higher education. The aid
intensity for R&D projects cannot
be more than 25%. The available
subsidy (in present value) is
maximum EUR 15 million.



Technológia-intenzív beruházások támogatása: Támogathatóvá válnak a legalább 250 főt
foglalkoztató nagyvállalatok kapacitásbővítései, új termékkel vagy új
tevékenységgel bővítő beruházásai, illetve teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményező beruházásai
feltéve, hogy az elszámolható
költség a beruházás megkezdésétől
számított legfeljebb három éven
belül eléri a 30 millió eurót. Külön
kiemeljük, hogy új munkahelyek
teremtésére nincsen előírás, a
bázislétszám fenntartása mellett a
bérköltségek vagy a nettó árbevétel növekedése kerül ellenőrzésre
(melynek minimális mértéke 30%
a beruházás megkezdését megelőző üzleti évhez képest).
A támogatás mértéke legfeljebb az
adott régióban érvényes maximális
támogatási intenzitás 25%-a.

•

Subsidy for technologyintensive investment: It will
be available for large enterprises
with a minimum of 250
employees for capacity expansion,
for investments resulting in a new
product or in a new economic
activity, or for a fundamental
change in the overall production
process, if the eligible cost
reaches EUR 30 million within 3
years after the investment starts.
We would like to highlight that
there is no obligation to create
jobs. Beside maintaining the base
headcount, it is required to
increase either labour costs, or
net sales (a minimum increase of
30% over that of the last financial
year before the investment
started). The aid cannot be more
than 25% of the maximum aid
intensity available in the specific
region.

•

Kiemelt feltételekkel rendelkező beruházási helyszínek: Azon
induló beruházások esetében,
amelyek Békés, Nógrád,és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékben
valósulnak meg és amelyek
elszámolható költsége eléri az
5 millió eurót, az elvárt munkahelyteremtés mértéke a korábbi 100 főről 50 főre csökken.

•

***

Investment locations with
special conditions: For those
initial investments that are
located in Békés, Nógrád or
Szabolcs-Szatmár-Bereg county,
and that have at least EUR
5 million in eligible costs, the minimum job creation requirement
is decreased from 100 to 50.

***

Amennyiben felkeltette érdeklődését a
fenti támogatási lehetőség, úgy kérdéseivel forduljon szokásos kapcsolattartó
partneréhez vagy Végső Andreához
(tel: +36 1 461 9459; e- mail:
andrea.vegso@hu.pwc.com)

If you are interested in this subsidy
opportunity or if you have any
questions regarding the above, please
contact your usual relationship partner or
Andrea Végső (phone: +36 1 461 9459,
e-mail: andrea.vegso@hu.pwc.com).
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