
 

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

A felhívás kódszáma: PM_KKVTELEP_2018 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,5 milliárd Ft 

 

1. Támogatást igénylők: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek igazoltan 2017.12.31 óra Pest megyei 

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

legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és főtevékenységük a melléklet szerinti 

TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik.  

A fejlesztés kizárólag a pályázó vállalkozás saját tulajdonú ingatlanán valósulhat meg! 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság, 

 114 Részvénytársaság, 

 116 Közkereseti társaság, 

 117 Betéti társaság, 

 231 Egyéni vállalkozó 

 

2. Elszámolható költségek: 

 Önállóan támogatható (kivitelezési költségek legalább 70%-a):  

o új épület építése, létesítése, épületgépészet, épületenergetika, közműhálózat 

kiépítése, korszerűsítése, bővítése 

o meglévő épületek átalakítása, bővítése, épületgépészet, épületenergetika, 

közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése 

 Önállóan nem támogatható (kivitelezési költségek legfeljebb 30%-a):  

o eszközbeszerzés 

o megújuló energiaforrások alkalmazása 

o bemutatóterem kialakítása/építése 

o telephely belső közlekedési felületeinek felújítása/kiépítése 

o iroda építése/fejlesztése 

o szolgáltatások (tervezési költség, műszaki ellenőr díja, tervellenőr díja, hatósági 

eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, könyvvizsgálat stb.) 



 

 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

o beruházásarányos akadálymentesítés (ha releváns) 

o szórt azbeszt mentesítés (ha releváns) 

o műszaki ellenőr alkalmazása (ha releváns) 

o nyilvánosság biztosítása 

3. A támogatás mértéke: 

 

Jogcím Támogatás összege 
Támogatási 

intenzitás 

De minimis (csekély összegű) 20 – 60 millió Ft 55% 

Regionális beruházási támogatás 20 – 100 millió Ft 30-55% 

Kis- és középvállalkozásnak nyújtott 

beruházási támogatás 
20 – 100 millió Ft 10-20% 

 

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

 

5. 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 24 hónap. 

 Fenntartási idő: 3 év. 

 Vállalás: létszámtartás. 

 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 alatt a megítélt támogatás 50%-ra szóló: 

o ingatlan zálogjog, és/vagy 

o bankgarancia, és/vagy 

o készfizető kezesség biztosítása a beruházás befejezéséig. 

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 biztosítása a fenntartási időszak végéig. 

 Elszámolható költségek, korlátok: 



 

 

 

 

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

 

7. Benyújtás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2018. május 21-től lehetséges. 
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