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A jelen prezentációban közölt információk tájékoztató jellegűek. A támogatási felhívás pontos részletei annak publikálásáig változhatnak.

TÁMOGATÁSI PROGRAM ALAPELVEI

Célkitűzés
• hozzájárulás a működési célországok Párizsi Megállapodás kapcsán tett nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik eléréséhez
• beruházási, üzleti lehetőségek létrehozása magyar vállalatok számára a régióban

A támogatási felhívásra olyan projekt-javaslatokat várunk, amelyek magas hozzáadott értékkel úgy teljesítik a fenti célokat, hogy:
• hozzájárulnak az interregionális összekapcsolódások kialakításához, gazdasági, tudományos együttműködéshez;
• erősítik a résztevő szervezetek versenyképességét;
• erősítik a magyarországi KKV-k önálló regionális jelenlétét;
• hozzájárulnak a hazai és a helyi gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez;
• pénzügyileg megalapozottak és fenntarthatóak;
• üzleti koncepciójuk lehetővé teszi további források mobilizálását.

ALAPVETŐ KERETEK

Támogatható szektorok
energiahatékonyság és megújuló energia
vízgazdálkodás és szennyvízkezelés
hulladékkezelés
erdőgazdálkodás és mezőgazdaság
városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági intézkedések

Működési célországok
• Albánia
• Bosznia-Hercegovina
• Észak-Macedónia
• Koszovó
• Montenegró
• Szerbia

egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást (adaptáció) elősegítő tevékenység

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Beruházás-előkészítés
• beruházáshoz szükséges mérnöki dokumentáció (pl.: engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli terv, épületvillamosági terv stb.)
előkészítése
• beruházáshoz szükséges engedélyek (építési engedély, környezetvédelmi engedély stb. beszerzése)
• környezeti hatástanulmány készítése;
• minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése
• további, a helyi partner igényeihez és a körülményekhez igazodó beruházás-előkészítési tevékenység
Kapacitásfejlesztés
• klímavédelmi tervezéshez kapcsolódó tevékenységek (állapotfelmérés, kutatás, stratégiai dokumentum kidolgozása)
• kapacitásfejlesztő együttműködés (új eszköz, eljárás, szaktudás alkalmazását lehetővé tevő tudás átadása)
• kutatási/oktatási együttműködés
• további, a helyi partner igényeihez igazodó kapacitásfejlesztési tevékenység
Üzleti tervezés
• megvalósíthatósági előtanulmány
• beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés
• termék/szolgáltatás piaci bevezetéséhez szükséges engedélyek beszerzése
• saját termék/szolgáltatás piaci bevezetését elősegítő pilot projekt létrehozása
• további, a helyi partner igényeihez igazodó tevékenység

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK*
Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel és legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezdő gazdasági társaság, mely
legutolsó lezárt üzleti évének mutatói alapján megfelel a következőknek:

• átlagos statisztikai létszáma 2-250 fő;
• nettó árbevétele az igényelt támogatási összeg legalább 125%-a, de nem több, mint 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg;
• mérlegfőösszege nem több, mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
• pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkezik.
Többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok kizárólag többségi magántulajdonú gazdasági társasággal konzorciumban vagy
többségi magántulajdonú gazdasági társaság(ok)nak a projekt szakmai végrehajtásában történő legalább 50%-os mértékű
alvállalkozói bevonásával nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Kapacitásfejlesztő projektekre továbbá az alábbi szervezetek is jogosultak kérelmet beadni:
• felsőoktatási intézmények;
• egyesületek;
• alapítványok.

*A közölt információk tájékoztató jellegűek. A támogatási felhívás pontos részletei annak publikálásáig változhatnak.

PÉNZÜGYI KERETEK*

Keretszámok

Költségkorlátok

Támogatási keret: 400.000.000 Ft

Beruházási költségek: összes költség max. 30%-a

Minimum igényelhető támogatás: 10.000.000 Ft

Vezető tisztségviselők bére: személyi költségek max. 20%-a

Maximum igényelhető támogatás: 50.000.000 Ft

Bérleti díjak korlátozása: összes költség max. 30%-a*

Támogatási intenzitás:

Reprezentációs költségek: összes költség max. 7%-a

beruházás-előkészítés – 80%

*a projekt teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, a támogatási kérelem benyújtását
követően bérbe vett ingatlan

kapacitásfejlesztés – 80 %
üzleti tervezés – 70%
Ütemezés:
80% előleg
20% utófinanszírozás

Ellenőrzés és monitoring
Félidőben: szöveges szakmai beszámoló
Záráskor: szöveges beszámoló és pénzügyi elszámolás
Zárás után egy évvel: beszámoló az indikátorok teljesüléséről

*A közölt információk tájékoztató jellegűek. A támogatási felhívás pontos részletei annak publikálásáig változhatnak.

BENYÚJTÁS*
Kérelmek benyújtási online támogatáskezelési rendszeren keresztül lesz lehetséges

Kötelező mellékletek
• Beruházás-előkészítés esetén: megrendelő vagy projektgazda által elfogadott megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés.
• Kapacitásfejlesztés és üzleti tervezés esetén: Üzleti terv, ami maximum 3 oldal terjedelemben tartalmazza a termék/szolgáltatás
rövid bemutatását, a célpiac és a versenytársak rövid bemutatását, a kapcsolódó üzleti modellt, 3 éves pénzügyi tervet és a
következő 5 évben elérendő üzleti célokat.
• Támogató levél (minden esetben): projekt helye szerint illetékes nemzeti vagy helyi hatóság/befogadó szervezet által kiállított
angol nyelvű, vagy a kibocsátó hivatalos nyelvén íródott, magyar nyelvű hivatalos fordítással ellátott támogató, befogadó
nyilatkozat.

*A közölt információk tájékoztató jellegűek. A támogatási felhívás pontos részletei annak publikálásáig változhatnak.
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