1. melléklet a 20/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1./ A PÁLYÁZÓ RÖVID BEMUTATÁSA
Pályázó teljes neve:
Pályázó székhelye/telephelye:
Pályázó cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély vagy igazolványszáma:
Pályázó adószáma/adóazonosító jele:
Pénzintézeti bankszámlaszáma:
Tevékenység bemutatása:
Vállalkozás mérete:

egyéni vállalkozás
nagyvállalat

kisvállalkozás

középvállalkozás

2./ A MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉT, VAGY ÚJ VÁLLALKOZÁS
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ BERUHÁZÁS RÖVID BEMUTATÁSA
A beruházás bemutatása:
3./ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
Teljes projekt elszámolható összköltsége: ………………… Ft
Igényelt támogatás összege:
…………………. Ft
Igényelt támogatás intenzitása:
………………… %
Igényelt támogatás ... ……………….. Ft összegű, …….% intenzitású regionális beruházási
támogatás
beruházási támogatásként a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás
elszámolható költségeinek hányadaként, vagy
-

foglalkoztatási támogatásként közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek
esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként, vagy

-

e fenti két módszer együttes alkalmazásával

Beruházás önerejének biztosítása:
Ft mindenfajta állami támogatástól mentes saját erő
Ft hitel
Ft egyéb támogatás:…………………………………
Ft egyéb forrás:……………………………………...
4./
A BERUHÁZÁS, ILLETVE A LÉTESÍTENI KÍVÁNT ÚJ ÁLLÁSHELYEK
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE
5./ A beruházás kezdetének és befejezésének időpontja:……….............-…………………….
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6./ A beruházás helyszíne:……………………………………………………………………....
a) Új létesítmény létrehozása új telephelyen
b) Termékkínálat bővítése új termékkel1
A projekt jellege (a legjellemzőbbet kérjük, húzza alá):
c) Termelési folyamat alapvető megváltoztatása2
d) Bővítés3
Amennyiben a fenti pontban a b) választ jelölte meg, kérjük, adja meg az
újrahasznált eszközöknek a projekt megkezdése előtti pénzügyi évben
nyilvántartott könyv szerinti értékét.4

……………………………….. Ft

Amennyiben a pontban a c) választ jelölte meg, kérjük, adja meg az
modernizálandó tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a megelőző három
pénzügyi évben realizált értékcsökkenését.5
……………………………….. Ft
A támogatást igénylő a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy
hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén,
vagy a támogatási kérelem benyújtásakor konkrétan tervezi, hogy a
támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő
második év végéig ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett területen.

igen - nem

7./ Az elmúlt 3 évben kapott támogatások:
Projekt címe

A projekt
megvalósítás
helyszíne

Támogatás

Megítélt

éve

támogatás
(eFt)

A projekt összes
költsége (eFt)

Támogatási
program neve

8./ Elszámolható költségek bontása
Tevékenységek - költségkategóriák

Összege

Ft
11. IMMATERIÁLIS JAVAK
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK, BÉRLETI DÍJAK
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

1

A támogatást igénylő által korábban nem gyártott új termék előállítása (ide nem értve a korábban gyártott termék kisebb
átalakítását).
2
Teljes gyártási folyamat változtatása (ugyanazon termék előállítása más eljárással).
3
Ugyanazon termék előállítása ugyanazon eljárással, de nagyobb mennyiségben, egy a létesítményben gyártott termék
vonatkozásában.
4
Jogszabályi előírás alapján az elszámolható költségeknek legalább 200 %-kal kell meghaladniuk az újrahasznált eszközöknek
a munkák megkezdése előtti pénzügyi évben nyilvántartott könyv szerinti értékét. Nemcsak a közvetlenül újrahasznált
eszközöket (pl. gépek), hanem a közvetett eszközöket (pl. gyártócsarnok vagy raktár) is figyelembe kell venni e szabály
alkalmazása során, de csak az új tevékenység arányában.
5
Jogszabályi előírás alapján az elszámolható költségeknek meg kell haladniuk a modernizálandó tevékenységhez kapcsolódó
eszközöknek a megelőző három pénzügyi évben realizált értékcsökkenését.
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124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
127. Ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti díj költségek
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések
ÖSSZESEN
%-os arány (az összes költség arányában)

Bérköltség elszámolás
(Az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma és elszámolható
költsége)
15. Bérköltségek

Évek Munkahelyteremtés Elszámolható költség Elszámolható költség
(fő)
(ezer forint)
(ezer forint)
folyó ár
jelenérték

a 201.-ben betöltöt
munkakörökhöz
kapcsolódó 24 havi
személyi
jellegű
ráfordítások
a 201.-ben betöltöt
munkakörökhöz
kapcsolódó 24 havi
személyi
jellegű
ráfordítások

ÖSSZESEN

9./ A gazdálkodás főbb adatai (az utolsó lezárt pénzügyi év alapján):
Mérlegfőösszeg: ………………… eFt
Árbevétel: …………………. eFt
Alkalmazottak létszáma: ………………… fő
Eger,………………………..
………………………..
pályázó cégszerű aláírása
3

4

