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Abimeetme nimetus Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program;
kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés
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NGM rendeletnek

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase
liikmesriigi ametlikule väljaandele)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
50/2017. (XII.29) NGM rendelet 1. melléklet 32., 33., 34., 35 sorai
Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.01.2018 - 30.06.2021

Sektorid Teravilja- (v.a riis); kaunvilja- ja õlitaimede seemnete kasvatus
Vürtsi-; maitse-; uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Metsavarumine
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
Toiduainete tootmine
Õli ja rasva tootmine
Joogitootmine
Tubakatoodete tootmine
Puidu saagimine ja hööveldamine
Muude puittoodete tootmine; korgist; õlest ja punumismaterjalist
toodete tootmine
Koksitootmine
Puhastatud naftatoodete tootmine
Tööstusgaaside tootmine
Värvainete ja pigmentide tootmine
Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
Plasti tootmine algkujul
Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja
mastiksite tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite tootmine
Parfüümide ja tualetitarvete tootmine



Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
Lõhkeaine tootmine
Liimitootmine
Eeterlike õlide tootmine
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
Keemilise kiu tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide
protekteerimine ja taastamine
Muude kummitoodete tootmine
Plastplaatide; -lehtede; -torude ja -profiilide tootmine
Plasttaara tootmine
Plastist ehitustoodete tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Relva- ja laskemoonatootmine
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
Mehaaniline metallitöötlus
Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite ja trafode tootmine
Patareide ja akude tootmine
Üldmasinate tootmine
Muude üldmasinate tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine
Muude erimasinate tootmine
Laeva- ja paadiehitus
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Militaarveokite tootmine
Militaarveokite tootmine
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Muusikariistade tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Muu mujal liigitamata tootmine
Elektrienergia tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kanalisatsioon
Tavajäätmete kogumine
Ohtlike jäätmete kogumine
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
Materjalide taaskasutusele võtmine
Vrakkide demonteerimine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Kütuste; maakide; metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
Muude kindlate kaupade vahendamine



Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Toidukaupade; jookide ja tubakatoodete hulgimüük
Farmaatsiatoodete hulgimüük
Arvutite; arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade
hulgimüük
Põllumajandusmasinate; -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
Tööpinkide hulgimüük
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Tekstiilitööstus-; õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük
Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük
Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Puidu ja ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
Rauakaupade; veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade
hulgimüük
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Toidu ja joogi serveerimine
Tarkvara kirjastamine
Traatsideteenuste osutamine
Traadita sideteenuste osutamine
Satelliitsideteenuste osutamine
Muu telekommunikatsioon
Programmeerimine
Arvutialased konsultatsioonid
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused
Veebiportaalide tegevus
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
Veterinaaria
Tervishoid
Hoolekandeasutuste tegevus
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
Sideseadmete parandus

Abisaaja liik -

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane
üldsumma

HUF 12 500 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 
 



Eesmärgid Abi suurim
osatähtsus (%) või
suurim abisumma

riigi vääringus

VKEde soodustused
(%)

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14) – Abikava 50 % 20 %

VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17) 20 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18) 50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) 50 %

Idufirmadele antav abi (artikkel 22) 496 HUF

Alusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt a) 100 %

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 65 % 20 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 40 % 20 %

Teostatavusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt d) 50 %

Abi teadusuuringute taristute rajamiseks (artikkel 26) 50 %

VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) 100 %

Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) 15 % 35 %

Koolitusabi (artikkel 31) 50 % 20 %

Tulevaste liidu normatiividega varaseks vastavusseviimiseks antav
investeerimisabi (artikkel 37)

35 %

Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud
abi (artikkel 38)

30 % 20 %

Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks
investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41)

100 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700050.NGM 


