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Új EKD támogatások
januártól
Szeretnénk felhívni Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 2017. január
1-től, jelentős és kedvező változásként, új támogatási jogcímek
kerülnek bevezetésre az egyedi kormánydöntésen alapuló vissza
nem térítendő támogatások („EKD támogatás”) rendszerében. Az új
jogcímek mellett több más ponton is módosul a jelenlegi
szabályozás.

Új támogatási lehetőségek


K+F projektek támogatása: A támogatás keretében olyan
nagyvállalati K+F projektek nyerhetnek el támogatást, amelyek
Magyarország területén (tehát akár Budapesten is) 1-3 év
alatt valósulnak meg és minimum 3 millió euró elszámolható
költséggel rendelkeznek. A támogatás keretében a személyi
költségek, az immateriális javak értékcsökkenése, valamint
bérleti díj számolhatóak el. A projekt keretében legalább 25 új
K+F munkavállalót kell felvenni, akiknek 75%-a felsőfokú
végzettségű. Az elérhető maximális támogatási intenzitás
25%, a támogatás legmagasabb összege 15 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.



Technológia-intenzív beruházások támogatása: Az új
támogatási jogcím keretében akár munkahely-teremtési
kötelezettség nélkül is elnyerhető EKD támogatás, ha a
beruházó Pest megye egyes településein, vagy a KözépMagyarország régión kívül legalább 30 millió euró értékben
valósít meg beruházást és legalább 250 főt foglalkoztat a
beruházás megkezdését megelőző egy évben Magyarországon. A
támogatás feltételeként a meglévő munkavállalói létszám
fenntartása kötelező; ezen túlmenően a kedvezményezett vagy
az éves bérköltség, vagy árbevétel 30 %-os növelését köteles
még vállalni. Az elszámolható költségek maximum 15%-át
tehetik ki immateriális javak, míg 25%-át a földterület vásárlás
költségei. A támogatási maximális mértéke az adott
régióban irányadó regionális támogatási intenzitás
legfeljebb 25%-a (azaz az 50%-os regionális támogatási
intenzitással rendelkező régiókban maximum 12,5%)



Kedvező változásként januártól Békés, Nógrád és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékben az EKD támogatás már 5 millió
euró elszámolható költségtől és legalább 50 új munkahely
létrehozása esetén elérhető lesz.



A mezőgazdasági termékek feldolgozása esetén szélesebb
körben lesz igénybe vehető az EKD támogatás.
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Egyéb változások


Személyi jellegű költségek esetén egyértelműen felsorolásra
került a nem elszámolható költségek köre.



A regionális szolgáltató központok által végezhető
tevékenységek tételesen rögzítésre kerültek.



A beruházás több helyszínen történő megvalósítása esetén,
amennyiben eltérő támogatási feltételek vonatkoznak az egyes
megvalósítási helyszínekre, úgy a szigorúbb rendelkezéseket kell
a támogatás feltételeként figyelembe venni az egész beruházás
esetében.



A támogatás jelenértékének kiszámításához a támogatás
odaítélésének időpontjában irányadó diszkont kamatlábat kell
alkalmazni, a támogatási kérelem benyújtásának időpontját
megelőző hónap utolsó napján érvényes diszkont kamatláb
helyett.



A beruházás megkezdésének meghatározása egyértelművé
vált, kevesebb választási lehetőséget biztosítva a beruházónak.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései, észrevételei
lennének, kérjük, forduljon szakértőinkhez.
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