A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség kiírja az alábbi (NARR)
NYILVÁNOS FELHÍVÁST
vissza nem térítendő eszközök odaítélésére
A támogatási programot a 2015. évben mikró-, kis- és középvállalatok, vállalkozók és
szövetkezetek további fejlesztésére írtuk ki, amely két projektumból áll (a továbbiakban:
program), a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség folytatja le (a továbbiakban:
NARR) együttműködésben az akkreditált regionális fejlesztési ügynökségekkel.
1. Támogatási projektum a versenyképesség mikró-, kis- és középvállalatok,
vállalkozók és szövetkezetek fejlesztésére
A projektum alapvető célja a mikró-, kis- és középvállalatok, vállalkozók és
szövetkezetek versenyképességének és újításának erősítése.
A vissza nem térítendő eszközöket az alábbiaknak hagyjuk jóvá:
I. csoportaktivitás:
 az üzletvitel rendezése, összhangban az üzletvitel nemzetközi szabványainak
követelésével (a szabvány implementációja, certifikálása, és újbóli certifikálása) és
a termékek CE jellel való megjelölése,
 a termékek és a csomagolóanyag új tervezése,
 elektronikus prezentáció
II. csoportaktivitás





a meglévő technológiai folyamatok javítása és az újak fejlesztése,
a meglévő termékek / szolgáltatások javítása és az újak fejlesztése,
az új termékek tesztelése, és
specializált szoftver kidolgozása és implementálása.

Az eszközök odaítélésére joguk azon mikró-, kis- és középvállalatoknak,
vállalkozóknak és szövetkezeteknek van, amelyek kumulatívan eleget tesznek az
alábbi feltételeknek:






hogy a gazdasági alanyoknak a fő tevékenysége termelés, feldolgozás vagy
szolgáltatások nyújtása legyen (hogy a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél a
regisztrált fő tevékenység utaljon a termelői / szolgáltatói tevékenységre vagy a
feldolgozói tevékenységre),
hogy többségi hazai magántulajdonban vannak, és, hogy a Szerb Köztársaság
területén vannak regisztrálva,
hogy legkésőbb 2013 júliusáig lettek alapítva,
hogy az előző két évben pozitív üzletviteli eredményeik vannak,




hogy kiegyenlítették az adók és járulékok szerinti kötelezettségüket,
hogy az előző két évben és a folyó évben ugyanezen az alapon nem használták a
NARR vagy más állami intézmények serkentési eszközeit.



Az eszközöket az alábbi összegben ítéljük oda:
I. aktivitási csoport 50.000,00 dinártól 200.000,00 dinárig, kivéve a vállalat
elektronikus prezentációját, amire maximálisan 100.000,00 dinárt lehet odaítélni,



II. aktivitási csoport 50.000,00 dinártól 500.000,00 dinárig.

A NRFÜ az eszközhasználókkal a szerződés alapján visszatéríti a projektum igazolt
költségei teljes összegét 50%-ig, ÁFA nélkül.
A projektum megvalósítására a rendelkezésre álló eszközök 30.000.000,00 dinárt
tesznek ki.
2. A női vállalkozás projektumának támogatása vissza nem térítendő
pénzeszközök odaítélésével
A projektum alapvető célja a női vállalkozás fejlesztése, a nők számának az üzletben való
részvételének növelése, a sikeres nők – vállalkozók nagyobb láthatósága, és a
vállalkozás sikeressége általában, a vállalkozó nők motivációjának erősítése az üzletvitel
előmozdítása értelmében, vissza nem térítendő eszközök odaítélése által.
A vissza nem térítendő eszközöket a következőkre hagyjuk jóvá:
 az üzletvitel rendezése, összhangban az üzletvitel nemzetközi szabványainak
követelésével (a szabvány implementációja, certifikálása, és újbóli certifikálása) és
a termékek CE jellel való megjelölése,
 a meglévő technológiai folyamatok javítása és az újak fejlesztése,
 a meglévő termékek / szolgáltatások javítása és az újak fejlesztése,
 az új termékek tesztelése,
 specializált szoftver kidolgozása és implementálása,
 a termékek és a csomagolóanyag új tervezése,
 a vállalat elektronikus prezentációja
 a menedzsment és a foglalkoztatottak edukálása szakosított képzések által.
Az eszközök odaítélésére jogosultak a mikró-, kis- és középvállalatok, vállalkozók és
szövetkezetek a nők tulajdonában vagy igazgatása alatt, valamint a vállalkozók,
amelyeknek az alapítói nők, és amelyek kumulatívan eleget tesznek az alábbi
feltételeknek:
 hogy a fő tevékenységük termelés, feldolgozás vagy szolgáltatások nyújtása legyen
(hogy a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél a regisztrált fő tevékenység utaljon
a termelői / szolgáltatói tevékenységre vagy a feldolgozói tevékenységre),
 hogy többségi hazai magántulajdonban vannak, és, hogy a Szerb Köztársaság
területén vannak regisztrálva,








hogy a nő(k) részvétele a gazdasági társaság tulajdonában legalább 25%-ot tegyen ki,
és egyidejűleg nő(k) igazgassa(ák) az üzletvitelt (nő(k) legyen(ek) bejegyezve a
Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél mint igazgatók, vagy igazgatóhelyettesek),
illetve, hogy nő legyen az alapítója a vállalkozási üzletnek,
hogy legkésőbb 2013 júliusáig lettek alapítva,
hogy az előző két évben pozitív üzletviteli eredményeik vannak,
hogy kiegyenlítették az adók és járulékok szerinti kötelezettségüket,
hogy az előző két évben és a folyó évben ugyanezen az alapon nem használták a
NRFÜ vagy más állami intézmények serkentési eszközeit.

Az eszközöket 50.000,00 dinártól 300.000,00 dinár összegig ítéljük oda minden
aktivitásra, kiéve a vállalat elektronikus prezentációját, amire maximálisan
100.000,00 dinárt lehet odaítélni.
A NARR a regionális fejlesztésre visszatéríti a projektum igazolt költségei teljes
összegét 65%-ig, ÁFA nélkül.
A projektum megvalósítására a rendelkezésre álló eszközök 10.000.000,00 dinárt
tesznek ki.
A gazdasági alanyok a jelentkezéseiket mindkét projektum alapján benyújthatják,
azonban a vissza nem térítendő eszközöket nem lehet jóváhagyni ugyanazon
aktivitásra.
Az eszközöket a mikró-, kis- és középvállalatoknak, vállalkozóknak és szövetkezeteknek
az állami támogatás odaítélésének szabályairól szóló Kormányrendelet (az SZK
Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011., 91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. sz.)
95-97. szakaszaival összhangban ítéljük oda, mint kis értékű állami támogatást (de
minimis állami támogatás).
A jelentkezések benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.
A projektum szövege, az utasítások, az értékelési szabályok és egyéb kísérő űrlapok
elérhetőek a NARR elektronikus oldalain, a www.narr.gov.rs címen és nyomtatott
formában az akkreditált regionális fejlesztési ügynökségeknél.
Részletesebb információkért forduljanak a NARR-hoz a következő telefonszámokon:
 024/655-461 (Zenta Község Önkormányzata, 71-es iroda)
 011/2060-807, 011/2060-810, 011/2060-829, 011/2060-843,
011/2060-855, 011/2060-856, 011/2060-864 és 011/2060-870,

011/2060-847,

A jelentkezést személyesen vagy ajánlott postával elküldhetik a legközelebbi
akkreditált regionális fejlesztési ügynökségnek:



Regionális Fejlesztési Ügynökség PANONREG Kft. Szabadka, Trg Cara Jovana
Nenada 15, 24000 Szabadka, tel.: 024/554-107, e-mail: office@panonreg.rs,
www.panonreg.rs.

