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Aktuális pályázatok 

Telephelyfejlesztés 

DDOP-1.1.1/D-14 

Pályázat célja: 

A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló 

infrastruktúra fejlesztésével, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételével a 

vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a 

javítása. A pályázat céljához a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni 

kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak 

hozzá. 

 

Ki pályázhat? 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, (jogi személyiségű vállalkozás, jogi személyiség nélküli 

vállalkozás, egyéb vállalat) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft. 

Támogatás mértéke:  Mikro- és kisvállalkozások esetében 60%, középvállalkozások 

esetében 50% között. 

 

Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatók: 

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, 

a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 

átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges 

épületgépészeti beruházások végrehajtása. 

Választható kapcsolódó tevékenységek: 

 Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol 

az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás 

betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 

 Eszközbeszerzés, eszköz lízing. 

 Projekt előkészítés. 
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Kötelez ően megvalósítandó tevékenységek:  

 Nyilvánosság biztosítása 

 Projektszintű könyvvizsgálat 

 Horizontális elvekre vonatkozó előírások, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvényesítése 

 

Elszámolható költségek: 

 A projekt el őkészítés költségei (projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges 

engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, ha a projekt hatósági engedély köteles) 

 Projekt megvalósítás költségei 

• Épület építés, átalakítás, b ővítés, korszer űsítés , helyreállítás, felújítás 

• Az Alapinfrastruktúra  kiépítésével, bővítésével, átalakításával, 

korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek 

• Eszközbeszerzés. A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, 

valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, egyenként 

minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi 

lízing formájában is): új eszközök és berendezések vételára, szállítás és 

üzembe helyezés, első minősítés, hitelesítés, betanítás, eszközök első 

felszerszámozásához új szerszámok, új kiegészítő berendezések, gyártási 

licenc, gyártási know-how beszerzése, vételára. 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Projektszintű könyvvizsgálat (ha a projekt igényelt támogatása meghaladja az 

50 millió Ft-ot) 

 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

 Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  

 Foglalkoztatottak létszáma: 

• Azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai 

állomány i létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 

üzleti évben  minimum egy teljes f ő volt 

• Minimum 1 fő munkahelyteremtés szükséges. 

• A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül 

követő három évben a vállalkozás által foglalkoztatottak létszámának éves 
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átlaga nem csökken a bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel 

megnövelt értéke alá. 

 Iparági korlátozás. Nem támogatható tevékenység: 

• az Európai Unió működéséről szóló szerződés 38. cikke szerinti listában 

(Annex I.) felsorolt termékek, valamint a pálinkatermékek termelésére, 

feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul 

• kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját 

szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20). 

• pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66). 

• logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. 

• turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás 

célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56). 

 Területi korlátozás:  

• A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében 

gazdasági területnek minősített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó 

pályázatok benyújtásával van lehetőség.  

• A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani. Ez alól 

kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség. 

• Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek 

fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő 

településen valósul meg: népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy 

állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt. 

 Eszközbeszerzés:  

• Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha 

az a nettó 100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka. 

• Lízing esetén a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó eszköz - 

a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső - zárt végű pénzügyi lízing 

díjának elszámolására van lehetőség. Az eszköznek a projekt megvalósítási 

idejének végéig a pályázó tulajdonába kell kerülnie. A lízing szerződés 

kezdete egyben a projekt megkezdését is jelenti. 

 Nem támogatható a tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés. 

 Előleg igényelhet ő: az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális 

előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 



 

 

 

Info-Partner Szociális Szövetkezet • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 12.  

www.info-partner.hu • info@info-partner.hu • (+36) 30/450-4098 

 Önerőt szükséges biztosítani: középvállalkozások esetében az elszámolható 

költség 50%-ának megfelelő mértékű önerő, mikro- és kisvállalkozások esetében 

40% önerő szükséges.  

 A projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

Beadási határid ő:  

 

A pályázatok benyújtásának határideje a pályázat kiírásakor kerül közzétételre honlapunkon. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 

 

 

 


