
 
 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén 

A felhívás kódszáma: PM_KKV_16 

 

1. A pályázat tárgya: 

A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) saját 

tulajdonú működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a 

vállalkozások üzleti környezetének a javítása. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest 

megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, 

modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy 

új épület építésével. 

2. A pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások 

 amelyek igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel 

rendelkeznek és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését 

 amelyek fejlesztéssel érintett telephelye a 100%-os tulajdonukban van 

 amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 

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

működés időszaka ebbe nem számít bele), 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

 jogi forma szerint: 

o mikro-, kis-, és középvállalkozások, (GFO 11) valamint 

o egyéni vállalkozók (GFO 231) 

Nem igényelhetnek támogatást azok a KKV-k, amelyek támogatási kérelmet nyújtottak be a 

VEKOP 1.2.2-15 konstrukcióban! 

3. Támogatás mértéke: 

A pályázat keretösszege: 1,4426 Mrd Ft 

A támogatás összege:  

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe (A, B, vagy C) az alábbi lehetőségek 

figyelembe vételével: 

A) regionális beruházási támogatás esetén 



 
 

 

 minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint, 

 kkv-k méretétől függően: 

a) 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 és Zebegény 

településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 

45%, 

b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%, 

középvállalkozás esetén 30% 

(Göd és Sződliget esetében legkorábban 2017. január 1-jén, ill. azt követően lehet támogatási 

kérelmet benyújtani és a támogatás odaítélésről döntést hozni), vagy 

B) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén 

 minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint, 

 az A) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és 

kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%, vagy 

C) de minimis támogatás esetén (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 

200.000 Euro mértékű támogatásban) 

 minimum 20 millió forint, maximum 60 millió forint, 

 Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

4. Előleg igénylése: 

A Kincstár a támogatás összegének 25%-át előlegként, a támogatási szerződés hatályba 

lépését követő 30 napon belül átutalja a kedvezményezett számára. 

5.Támogatható tevékenységek: 

 Önállóan támogatható: 

o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 



 
 

 

létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megye 

területén; 

o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 

átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása 

Pest megye területén; 

o alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése Pest megye 

területén önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a 

fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a 

működési engedély megvonását vonná maga után. 

 Önállóan nem támogatható, választható: 

o alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az 

alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve 

továbbfejlődésének; 

o épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrások alkalmazása, nem 

nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi - kizárólag 

kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis 

támogatás jogcímek esetén elszámolható; 

o bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez 

köthető; 

o a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső 

parkolók felújítása vagy kiépítése; 

o iroda építése/fejlesztése esetén eszközbeszerzés (irodabútorok, 

számítástechnikai eszközök); 

o szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe 

vett támogatás esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott 

tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások 

igénybevételének költségei számolhatók el, úgymint a beruházások 

megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének 

költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben 

releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, 

igazgatási szolgáltatási díjak, könyvvizsgálat, stb). 

 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

o beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns); 

o szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns); 

o közbeszerzés lebonyolítása (amennyiben releváns) - kizárólag de minimis 

jogcímen igénybe vett támogatás esetén elszámolható; 

o nyilvánosság biztosítása - kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett 

támogatás esetén elszámolható. 

6. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások: 

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 



 
 

 

legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 

 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatás biztosítékául 

rendelkezésre álljanak az alábbiakban felsorolt BIZTOSÍTÉKOK: 

o kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató 

javára szóló beszedési megbízás 

o továbbá a támogatási összeg 120%-ának megfelelő összegben: 

 Ingatlan zálogjog bejegyzése ÉS/VAGY 

 bankgarancia 

Költségtípus 
Elszámolható költségek aránya a 

beruházás teljes költségvetésén belül (%) 

I. Főtevékenységhez kapcsolódó 

költségek (beleértve az önállóan nem 

támogatható tevékenységek költségeit is) 

minimum 90% 

II. Beruházás előkészítés, tervezés (kivéve 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költsége 

maximum 5% 

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása maximum 1% 

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása maximum 1% 

V. Projektmenedzsment maximum 2,5% 

VI. Tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása 

maximum 0,5% és 400.000 Ft közül az 

alacsonyabbik érték 

 

8. Benyújtás: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 23-tól 2017. február 23-ig lehetséges. 


