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PM_KKVESZKOZ_2017 - Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása 
Pest megye területén  

 

Pályázat célja 

 
A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek 
megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi 
felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye 
területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszközberuházásának támogatása.  

A pályázat olyan új eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő 
vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre.  

A projekt megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 

Pályázók köre 

 

Mikro-, kis-és középvállalkozások, akire fennállnak az alábbi feltételek: 

• Igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest 
megye területén valósítja meg fejlesztését 

• A fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási 
időszak végéig 

• Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 

• Legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel 
rendelkezik, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.  

Kizáró okok: 

 

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó,  

• Ha a Pályázó vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott 
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt 
be,   

• Ha a jelen Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projektjének az elszámolható 
összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt; 

• Ha olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy 
uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült 
támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be; 
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Elszámolható költségek 

 

1) Eszközbeszerzés 
- Kizárólag a VTSZ lista című mellékletét képező eszközök költségei számolhatók el. 
- Technológiai korszerűsítést eredményező új, minimum nettó 200.000 Ft értékű eszköz 

beszerzése, kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, betanítás költsége 
2) Hardvereszközök beszerzése 

- Nettó 100.000 – 500.000 Ft értékben 
- Maximum a projekt elszámolható összköltségének 15%-a erejéig 

3) Telekommunikációs eszközök beszerzése 
4) Szoftverbeszerzés 

- Alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése 
- Maximum a projekt elszámolható összköltségének 15%-a erejéig 

5) Immateriális javak (licenc) beszerzése 
- Maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-a erejéig 

6) Közbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
- Közbeszerzési szakértő, közbeszerzési tanácsadás díja, dokumentáció összeállításának 

díja 
- Közbeszerzési eljárás díja 

7) Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 
- Kötelező kommunikációs elemek megvalósításának költségei 

 

Az elszámolható költségek engedélyezett mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 
 

Költségtípus  
 
 

Elszámolható költségek aránya 
a projekt teljes költségvetésén 
belül (%) 

Elszámolható költségekre 
vonatkozó nominális korlát (Ft) 

I.A pályázat főtevékenységéhez 
kapcsolódó költségek - 
Eszközbeszerzés  
 

összesen minimum 98,5% minimum nettó 200.000 Ft/db 

Ezen belül: 

 
hardvereszközök beszerzési 
költségei 

összesen maximum 15 % 
nettó 

nettó 100.000 - 500.000 Ft/db 

alkalmazások, szoftverek, 
alapszoftverek beszerzése és a 
beszerzéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások 

minimum nettó 200.000 Ft/db 

immateriális javak (licenc) 
költségei 

összesen maximum 10 % - 

a testreszabás, a migrációs 
(adatok is) fejlesztések, a 
betanítás, a szállítás és üzembe 

összesen maximum 10 % - 



 

 

 

1135 Budapest, Petneházy u. 55. | + 36 1 413 7995 | office@rollingconsulting.hu 

www.rollingconsulting 

helyezés költségei költségei 
együttesen 
II. Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 

összesen maximum 1% - 

III. Tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása 

összesen maximum 0,5% és nettó 200.000 Ft közül az 
alacsonyabbik összeg, ezen belül domain név regisztráció 
maximum nettó 30.000 Ft; webtárhely-, vagy holnapkészítés 
maximum nettó 200.000 Ft 

 

Támogatás összege 
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, 
maximum 60 millió Ft. 
 

Támogatás mértéke 
A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek 
figyelembe vételével. 

A) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro 
mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 
55%, vagy  

B) regionális beruházási támogatás jogcímen 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%, vagy  

 C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pont a) és b) 
alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, 
középvállalkozás esetén 10%.  

Saját forrás  
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó 
forrás minősül. A Pályázó önerejéből, hitelből, és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás 
alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba. 
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Önrész 
Az elszámolható összköltségen belül igazolható módon legalább 25%, minden állami forrástól mentes 
önerővel kell rendelkeznie.  
 

Kötelező vállalások 
A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének (egyéni vállalkozások esetében az adóalapba 

beszámított bevétel) növekedése a beruházás következtében. A kötelezően vállalandó indikátor 

kötelezően vállalandó minimumértéke vagy a támogatási összeg egésze, vagy a támogatás igénylésének 

éve előtti utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevételének 5 %-a a fenntartási időszak átlagában.  

 

Fenntartási kötelezettség 
Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak 3 év. 
 
Előleg 
Az előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 25%-át. 
 

 

 

A pályázatok benyújtása 2018. január 31-től lehetséges 

 

 


