PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatására és a telephelyfeltételeinek
javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi
járásaiban
A felhívás kódszáma: PM_KOMPLEX_KKV_2020

1.

A pályázat célja: A KKV szektor, különösen a járások számára nélkülözhetetlen termékeket előállító
és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások termelékenységének, hatékonyságának, termelési
feltételeinek javítása és ezáltal a helyi gazdaság koronavírus világjárványt követő újraindítása.
Rendelkezésre álló forrás:

2.



Kisléptékű támogatások vonatkozásában 900 millió forint
o Ceglédi járás: 240 millió forint
o Nagykátai járás: 240 millió forint
o Nagykőrösi járás: 180 millió forint
o Szobi járás: 240 millió forint



Nagyléptékű támogatások vonatkozásában 1 580 millió forint
o Ceglédi járás: 630 millió forint
o Nagykátai járás: 630 millió forint
o Nagykőrösi járás: 320 millió forint

Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozás, amely:
a) fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja
meg
b) a fejlesztést a pályázó a 100%-os tulajdonában lévő (vagy a Támogatási Szerződés megkötéséig
tulajdonába kerülő) ingatlanon valósítja meg (eszközbeszerzés esetén a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi
és Szobi járások valamelyikén működő vállalkozói ipari park, vagy ipari park területén, harmadik fél
tulajdonában álló ingatlanon is megvalósítható a fejlesztés)
c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt (kivéve
egyéni vállalkozó)
d) rendelkezik legalább egy lezárt, teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való
működés nem számít bele
Gazdálkodási formakód szerint:
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3.



117 Betéti társaság



231 Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a
kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül, bemutatóterem
kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése, belső parkolók
felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű
pályázat esetén egyaránt
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek bővítése az ahhoz
kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása,
valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül,
bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése,
belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése – kis-, és nagyléptékű
támogatási igényű pályázat esetén egyaránt
c) Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja, melybe
beleértendő

a

gyártási

és/vagy

szolgáltatási

tevékenységekhez

köthető

bemutatóterem

kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése, belső parkolók
felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is – kizárólag kisléptékű támogatási igényű
pályázat esetén
d) Új eszköz beszerzése – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén


nagyléptékű támogatás esetében a nettó 750 ezer forint/db



kisléptékű támogatás esetén a nettó 200 ezer forint/db

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
a) Megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó
energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás és
de minimis támogatás jogcímen igényelhető
b) szolgáltatások igénybevétele: a projektek megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások
igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, tervellenőr díja, a
megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak) – kizárólag
eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem számolhatóak el, regionális beruházási
támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
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c) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a betanítása,
a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen – bármely támogatási jogcímen igényelhető
ad) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - bármely
támogatási jogcímen igényelhető
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) projektarányos akadálymentesítés
b) szórt azbeszt mentesítése
c) műszaki ellenőr alkalmazása – de minimis jogcímen
d) nyilvánosság biztosítása – de minimis jogcímen
Telephelyfejlesztési beruházási esetek:
I. Épület teljes körű szigetelése
II. Nyílászáró csere teljes körűen/ részlegesen
IV. Épület szintű rendszer korszerűsítése
V. Részleges fűtési rendszer korszerűsítés
4.

Támogatás mértéke:
Kisléptékű pályázat esetén mind a négy járásban 1,5 –25 millió Ft
Nagyléptékű pályázat esetén mindhárom járásban 25 –120 millió Ft
Támogatás intenzitása:
Támogatás intenzitás
A regionális
támogatási térkép
A jogcím alapján a
Jogcím

Támogatott

támogatási intenzitás

vállalkozáskategóriák

maximális elvi
mértéke az érintett
járások településein

alapján
meghatározott
támogatási intenzitás
maximális mértéke a
támogatott
településeken

Regionális beruházási mikrotámogatás

és

kisvállalkozások
középvállalkozások

-

55%

-

45%
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és mikro-

Kisközépvállalkozásnak
nyújtott

és

kisvállalkozások

beruházási középvállalkozások

támogatás
Csekély összegű (de
minimis) támogatás

20%

-

10%

-

100%

-

és

mikrokisvállalkozások
középvállalkozások

A teljes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás a projekt

70%

egészében
Előleg: 50%
5.

Elszámolható költségek:
I. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek:


terület előkészítés – kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége



építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az
épületgépészet, az energiahatékonysági intézkedések, a közművek kialakításának/felújításának,
valamint az azbesztmentesítés költségeit is



eszközbeszerzés költségei: bekerülési érték, szállítás, üzembe helyezés, betanítás költsége,
napelemes rendszer beszerzése



immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű jog
bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben a beszerzett eszköz
üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek

II. Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek:


előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége



környezeti hatásvizsgálat



szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, épületenergetikai
szakértő)



műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági díja

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek:


közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói
tevékenység



közbeszerzési eljárás díja

IV. Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek (kizárólag telephelyfejlesztést is célzó
pályázat esetén):
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műszaki ellenőri szolgáltatás költsége



egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége



egyéb mérnöki szakértői díjak

V. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek:


projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (munkabér, foglalkoztatást terhelő adók,
járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések)



projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: utazási költség, helyi
közlekedés költségei, napidíj



projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

VI. Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek
6.

Egyéb információ:
A fenntartási időszak csak eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén 3 év, telephelyfejlesztést (is)
támogató pályázat esetén 5 év.
A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 5-én 8 órától forráskimerülésig lehetséges.
Ceglédi járás települései:

Nagykátai járás települései:

Nyársapát

Abony

Farmos

Albertirsa

Kóka

Szobi járás települései:

Cegléd

Mende

Bernecebaráti

Ceglédbercel

Nagykáta

Ipolydamásd

Csemő

Sülysáp

Ipolytölgyes

Dánszentmiklós

Szentlőrinckáta

Kemence

Jászkarajenő

Szentmártonkáta

Kismaros

Kőröstetétlen

Tápióbicske

Kóspallag

Mikebuda

Tápiógyörgye

Letkés

Tápiószőlős

Tápióság

Márianosztra

Törtel

Tápiószele

Nagybörzsöny

Újszilvás

Tápiószecső

Nagymaros

Tápiószentmárton

Perőcsény

Tóalmás

Szokolya

Úri

Tésa
Vámosmikola

Nagykőrösi járás települései:

Verőce

Kocsér

Zebegény

Nagykőrös
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