
 

P Á LY Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

A felhívás kódszáma: PM_KKV_ESZKÖZ 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,5 milliárd Ft 

 

1. Támogatást igénylők: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek igazoltan 365 napot meghaladó ideje Pest 

megyei székhellyel, az utolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő statisztikai létszámmal, 

valamint legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság, 

 114 Részvénytársaság, 

 116 Közkereseti társaság, 

 117 Betéti társaság, 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe. 

 

2. Támogatható tevékenységek: A melléklet szerinti TEÁOR kódok fejleszthetők. 

 

3. Elszámolható költségek: 

 Önállóan támogatható:  

o eszközbeszerzés, VTSZ lista szerint, minimum nettó 200.000 Ft értékben, 

 Önállóan nem támogatható:  

o új eszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés 

o IT fejlesztés, új IKT eszközök (nettó 100.000-500.000 Ft értékben) és TESZOR 

lista szerinti szoftverek (a költségek maximum 15%-ig) 

 

4. A támogatás mértéke: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 5 - 60 millió forint.  

 Támogatási intenzitás: 55% 

 

5. Területi korlátozás: A megvalósulás helyszíne: Pest megye települései. (Budapest nem!) 

 



 

6. Egyéb tudnivalók: 

 Az elszámolható összköltség nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevétel 

összegét vagy az adóalapba beszámított árbevételt.  

 Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 12 hónap. 

 Vállalás: az éves nettó árbevétel növelése a támogatási összeggel, vagy önmagának 5%-

val a fenntartási időszak (3 év) végére. 

 A támogatási szerződés megkötésének feltétele a Pályázó fizetési számláira vonatkozó, 

a Támogató javára szóló beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat. 

Fentieken felül az 50 M Ft támogatási összeg fölött a megítélt támogatás 50%-ra szóló: 

o ingatlan zálogjog, és/vagy 

o bankgarancia, és/vagy 

o készfizető kezesség. 

 Elszámolható költségek, korlátok: 

 

 

 



 

7. Előleg mértéke: a támogatás 25 %-a. 

 

8. Benyújtás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2018. január 31-től lehetséges. 
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