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Aktuális pályázatok 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 

kapacitásainak bővítése 

Pályázat célja: 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni 

kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások ter melési kapacitásainak b ővítése , a 

vissza nem térítendő támogatás keretében lehetőség nyílik a modern eszköz- és 

gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellát ott telephelyek kialakítására . 

 

Ki pályázhat? 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek 

hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a 

fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de f őleg nemzetközi hálózatokba 

kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik .  

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

• mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 f ő volt , 

• magas szinten feldolgozott terméket el őállító iparágak vállalkozásai  (pl. a 

szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadott 

érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak 

• a fejlesztésük a felhívásban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik. 

 

Nem nyújthat be pályázatot:  

• amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem 

rendelkezik legalább három lezárt  (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel , az előtársaságként való működés időszaka 

ebbe nem számít bele 

• amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja  a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
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szerinti árbevétel összegét , éves beszámoló szerinti mérlegf őösszegét , vagy  

egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt . 

• amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt  üzleti éves 

beszámolója  alapján  az árbevételének legalább 50%-a nem a felhívásban 

felsorolt tevékenységekb ől származik , 

• amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel, 

• amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel, 

• amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához 

használja fel 

• acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, 

szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, 

vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, 

vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási 

tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz, 

• Ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben 

azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a 

támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – 

tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a 

támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül. 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

• Az igényelhet ő vissza nem térítend ő támogatás összege: minimum 10.000.000 

Ft, maximum 100.000.000 Ft. 

• A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. 

• A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 000 Ft lehet. 

 

A projektmegvalósítás id őtartama: 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 

projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat 

hatályba lépését követ ő 12 hónapon belül. 

 

Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
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• Gyártáshoz kapcsolódó, új termel ő eszköz beszerzése  (regionális beruházási 

támogatásként) 

• Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz 

kapcsolódó új eszköz beszerzése  (regionális beruházási támogatásként) - önállóan 

nem támogatható 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás  (regionális beruházási támogatásként) – 

önállóan nem támogatható 

• Információs technológia-fejlesztés , kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó 

informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan 

nem támogatható 

• A termel ő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, g yártási know-

how beszerzések  (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem 

támogatható 

• A projektben kötelez ő elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termel ő eszköz 

beszerzése 

 

Elszámolható költségek: 

• Gyártáshoz kapcsolódó, új termel ő eszköz beszerzése 

- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000Ft 

értékű eszközök vételára (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, 

ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 

- eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, 

- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új 

kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő 

gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, 

• Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új esz köz beszerzése: 

-  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 

Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az 

a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 

- eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, 

- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új 

kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő 

gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, 
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• Infrastrukturális és ingatlan beruházás: 

-  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 

költsége. A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha 

azok technológiai célokat is szolgálnak: Épületgépészeti gépek, ivó-, ipari- és 

tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések, a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében 

beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz 

kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk 

kapcsolódó berendezések,felszerelések, a megújuló energiával működő fűtési és 

hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések. 

Elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati 

csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, 

felszerelések, szennyvíztároló, szellőzési, légfrissítő berendezések, felvonók, 

iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk, a külső telefon és telekommunikációs 

hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, útépítés, parkoló, kerítés építés, őrző-

védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. 

- Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, 

átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás). 

• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, eg yenként minimum nettó 

30.000 Ft érték ű hardver beszerzése: 

- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei 

avételár mértékéig, 

- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a 

vételár mértékéig, 

- közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési 

költségei a vételár mértékéig, 

- a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei 

- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások. 

• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szo ftverek beszerzése: 

- termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek 

beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos 

kiadások, 

- immateriális javak (licenc) költségei, 

- testreszabás költségei, 
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-  migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, 

- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva), 

• Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know -how 

beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfel el az alábbi feltételeknek: 

- azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat 

fel, 

- az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat 

szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják 

meg, 

- azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó 

eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a 

támogatást nyújtották. 

 

Elszámolhatóság további feltételei:  

• Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség 

tervezhető/elszámolható maximális kiadásként. 

• Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó 

költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

•  Anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új termelő eszköz 

beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének 

legfeljebb 25%-át érhetik el. 

 
Területi korlátozások: 

• Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió terül etén megvalósuló 

projektek. 

• A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek 

a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. 

 

Kötelez ő vállalások:  

• Létszámtartás : A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét 

közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos 

értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, 

mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év 

éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 
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• Nettó árbevétel növelése : A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt 

befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel 

(egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos 

növekménye átlagosan legalább 5% lesz. 

• A támogatást igényl őnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással 

létrehozott termel ő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztés eket a 

projekt befejezését követ ő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti. 

• Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a 

Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett , amelynek formája lehet: 

- bankgarancia, 

- ingatlan jelzálogjog, 

- garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –

kötelezvény. 

- A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, 

továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét. 

Önrész:  

A támogatást igényl őnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitev ő önrésszel kell rendelkeznie . Az önrész saját 

forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját 

forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem 

tartalmazó forrás minősül.) 

A támogatást igényl őnek legalább a projekt elszámolható összköltségének  25%-át 

vagy az önrész felét kitev ő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

Beadási határid ő:  

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31. 

A pályázat benyújtása novembert ől lehetséges, javasoljuk, hogy haladéktalanul vegye  

fel a kapcsolatot pályázatírónkkal! 

 

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 


