PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására
Pályázat kódjele: NFA-2019-KKV
A Pénzügyminisztérium 2019 évben újabb, 5 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a mikro-, kis-és
középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak elősegítésére.
A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis)
támogatásként nyújtható, melynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,7 millió
forint lehet.
Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként új munkahelyenként:
-

kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén további 700 ezer forint, vagy

-

amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott
álláskereső személy felvételének vállalása esetén további 1,5 millió forint, vagy

-

a hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásban nevelő nő foglalkoztatása esetén további
1,5 millió forint támogatást kaphatnak.

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás
befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.
A pályázat benyújtási határideje:
A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
1.

2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy

2.

2019. augusztus 01-től 2019. szeptember 05-ig.

A pályázatot elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével a beruházás
helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatási szervezeti egysége, Győr-Moson-Sopron megye esetében: a
Győr-Moson-Sopron

Megyei

Kormányhivatal

Társadalombiztosítási

és

Foglalkoztatási

Főosztály

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály részére kell benyújtani az alábbiak kiválasztásával:
-

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek;

-

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási
feladatok;

-

Címzett: GYMSMKH Társadalombiztosítási és Foglakoztatási Főosztály 215099396

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett pályázók esetében a benyújtás időpontja az elektronikus feladás
időpontja.
A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a kormányhivatal
foglalkoztatási szervezeti egységénél (címe: 9021 Győr, Jókai utca 12.), illetve a 96/795-612 telefonszámon
lehet tájékoztatást kérni.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a pályázati adatlapok, nyilatkozatok, továbbá
ezek dokumentumai esetén a Pénzügyminisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket!
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

