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Cég neve: .......................................................................................

Adószám: ..........................................................

Cég székhelye: .............................................................................. Telephely: ............................................................
Ügyvezető: .....................................................................................

Feltételek
mikro-, kis- és középvállalkozás
legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik
az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum 3 fő
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság 116 Közkereseti társaság 117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet 122 Takarék- és hitelszövetkezet 123 Iskolaszövetkezet 124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet 129 Egyéb szövetkezet 141 Európai részvénytársaság 142 Európai szövetkezet
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 144 Európai területi együttműködési csoportosulás
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelye 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság 574 Európai kutatási
infrastruktúráért felelős konzorcium 575 Nonprofit közkereseti társaság 576 Nonprofit betéti társaság
A KKV-nak rendelkeznie kell telephellyel/fiókteleppel/székhellyel a kevésbé fejlett régióban (Budapest és Pest
megyén kívül). A telephely bejegyzésnek a támogatási kérelem beadásáig meg kell történnie.
CSAK KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZIK
A vállalat rendelkezik-e hátrányos helyzetű munkavállalóval?
A projekt kötelező vállalása: a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 főnek hátrányos helyzetű
munkavállalónak kell lennie (25 év alatti, vagy 50 év feletti is hátrányos helyzetű!)
A saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem lehet negatív
a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke)
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá nem csökkenhet
a támogatási kérelmében rögzített projektnek az elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel
összegét
A cég nem állhat NAV végrehajtás alatt a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
Nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
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