
 
 

 
 

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_2018 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,5 milliárd Ft 

 

1. Támogatást igénylők: 

Igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-

, kis- és középvállalkozások, gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

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

főtevékenységének a mellékelt TEÁOR listában szerepelnie kell! 

3. Elszámolható költségek: 

 Önállóan támogatható:  

o kisléptékű fejlesztés esetén 1-10 db, nagyléptékű fejlesztés esetében 1-5 db 

eszköz beszerzése, VTSZ lista szerint 

 Önállóan nem támogatható:  

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

o IT fejlesztés, új IKT eszközök és TESZOR lista szerinti szoftverek (a költségek 

maximum 15%-ig) 

4. A támogatás mértéke: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

o kisléptékű fejlesztés esetében 10- 60 millió forint 

o nagyléptékű fejlesztés esetén 60-300 millió forint 

5. Támogatási intenzitás: 

 de minimis (csekély összegű) jogcímen 10-60 millió forint értékben 55% Pest megye 



 
 

 
 

teljes területén 

 regionális beruházási jogcímen kis- vagy nagyléptékű fejlesztés keretében 10-300 

millió forint értékben: 

o Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, 

Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, 

Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, 

Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, 

Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, 

Letkés, Lórév Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, 

Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, 

Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, 

Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, 

Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, 

Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg, Zebegény 

településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55% középvállalkozások 

esetén 45% 

o Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 

40% középvállalkozások esetén 30% 

o kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen 10-300 

millió forint érétkben a fel nem sorolt Pest megyei településeken mikro- és 

kisvállalkozások esetén 20% középvállalkozások esetén 10% 

 

6. Előleg mértéke: a támogatás 25 % (automatikus) 

7. A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam 

 A megkezdéstől, vagy amennyiben a támogatási szerződés hatályba lépésétől (amelyik 

a korábbi): 

o kisléptékű fejlesztés esetében 12 hónap 



 
 

 
 

o nagyléptékű fejlesztés esetén 18 hónap 

8. Vállalások 

 Éves nettó árbevétel növelése a beruházást követően - kötelezően vállalandó 

o növekmény mértéke: a támogatás összeg egésze a fenntartási időszak (3 év) 

átlagában VAGY 

o a támogatás igénylésének éve előttii utolsó lezárt üzleti éve árbevételének 5%-a 

a fenntartási időszak (3 év) átlagában 

 Foglalkoztatottak számának növelése – opcionális, plusz pontért vállalható 

9. Saját forrás 

 A pályázó a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatáson felüli részt önerőből 

(számlapénz), hitelből és egyéb forrásból is igazolhatja. 

10. Biztosítékok 

 A kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára szóló banki felhatalmazó levél 

 Amennyiben a támogatás az 50 millió forintot meghaladja, úgy a fentieken túl a 

támogatás 50%-ára szóló további biztosíték szükséges: 

o ingatlan jelzálog és/vagy 

o bankgarancia és/vagy 

o készfizető kezesség 

11. Benyújtás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2019. február 20-tól 

forráskimerülésig lehetséges. 
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