
 

 

 

 

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

Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 

 

A pályázat célja 

Vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai 

fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, 

termelékenysége javul. 

A pályázók köre 

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: 

Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben: 

 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, 

 alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van a benyújtást megelőző 12 hónap átlagában, és 

a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart, 

 legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, 

 vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától 

számított legalább öt évig fenntartja, 

 a támogatás ösztönző hatásokkal bír.  

Pénzügyi részletek: 

A pályázat forrása: 20 milliárd forint, melyből a 2018 évi keretösszeg 8 milliárd forint. 

Támogatás összege: 50 millió – 1 milliárd forint. 

Támogatás mértéke: minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül 

meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében. 

Előleg: megítélt támogatás 50%-a. 

Biztosítékok:  

50 millió – 200 millió Ft között: 

 a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, VAGY 

 óvadék, 



 

 

 

200 millió forintot meghaladó támogatás esetén:  

 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség. 

Támogatható tevékenységek: 

1. A támogatandó tevékenységnek a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 

71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia. 

2. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók: 

o a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése; 

o b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel; 

o c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások; 

o d) információs technológia-fejlesztés; 

o e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; 

o f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és 

védelmének költsége; 

o g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek 

beszerzése; h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a 

c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás. 

3. Elvárt eredmények az alábbiak legalább egyike: 

o a) új ismeret vagy technológia hasznosítása, 

o b) jelentős teljesítmény-növekedés, 

o c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne, 

o d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább 

hazai piacra vitele. 

Elszámolható költségek: 

1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek 

o technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 

értékű eszközök bekerülési értéke; 

o telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, 



 

 

 

tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás 

költségeit; 

o alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások; 

o a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és 

védelmének költségei; 

o immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint – 

a testreszabás költségei; 

o a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei; 

o és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva). 

2. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis 

jogcímen elszámolható 

o közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység; 

o közbeszerzési eljárás díja. 

A pályázat benyújtása 

Határidő: Nincs megjelölve. 

Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 

30-ig van lehetőség. 

 


