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Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és 
telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, 
Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban 
PM_KOMPLEX_KKV_2020 
 
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. 
  

A projektek megvalósítására legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.  
  
Pályázók köre  
  
Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:  

• rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,  
• fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja 

meg, 
• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt (kivéve magánvállalkozók),  
• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni 

vállalkozók vagy egyéni cégek,  
• Gazdálkodási forma szerint Kft., Rt., Bt., egyéni vállalkozó (kettős könyvvitelt vezető) 
• Ágazati fókuszban szereplő TEÁOR tevékenységet fejleszt 

A támogatási kérelemben a cégkivonatba a pályázat beadása előtti 1 nappal bejegyzett tevékenység 
jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.  

Kizáró okok  
  
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:  

• amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban,  
• akinek a pályázat benyújtását megelőző, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti 

árbevételének összege nem éri el a rögzített projekt keretében igényelt támogatás 50%-át 
• aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
• aki az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelezett, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget 
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Támogatható tevékenységek köre  
  
Önállóan támogatható:  

• Új épület építése, létesítése 
Épületgépészeti beruházások, épületenergetikai fejlesztések, 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 pályázat esetén) 

• Meglévő épületek bővítése 
Épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, 
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 pályázat 
esetén) 

• Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja 
Bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy 
kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése. (kisléptékű 
pályázat esetén) 

• Új eszköz beszerzése 
A pályázat keretében több eszköz is beszerezhető, ám e termelőeszközök beszerzési árának 
egyenként meg kell haladnia: nagyléptékű támogatás esetén a nettó 750 ezer forintot, kisléptékű 
támogatás esetében a nettó 200 ezer forintot.  

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

• Megújuló energiaforrások alkalmazása 
Nem nagyobb mértékben, mint ami a pályázó energia igényét fedezi 

• Szolgáltatások igénybevétele 
A projektek 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, stb) - e költségek 
kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem elszámolhatók 

• Új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a 
betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen; 

• Új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 
• Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a 

projekt elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig; 
 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

a) projektarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns); 
b) szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns); 
c) műszaki ellenőr alkalmazása; 
d) nyilvánosság biztosítása, 
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Támogatás mértéke és összege  

Támogatás összege: 
Kisléptékű pályázat esetén minimum 1,5 millió forint, maximum 25 millió forint. 
Nagyléptékű pályázat esetén minimum 25 millió forint, maximum 120 millió forint. 
Támogatás mértéke: 
Megvalósítási helyszíntől és támogatási jogcímtől függően maximum 70%. 
 
Megvalósítási helyszín 

A pályázó csak a 100%-os tulajdonban lévő ingatlanon valósíthatja meg. 

Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a pályázó a tervezett 
fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett 
ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén működő vállalkozói park vagy 
ipari park területén található és a pályázó rendelkezik legalább a fenntartási időszak végéig hatályos 
bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan. 

Fenntartási kötelezettség  

Eszközbeszerzés esetén a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év. Ha telephely fejlesztés is 
része volt a projektnek, 5 év. 
 
Kötelező vállalások  

Utolsó lezárt üzleti évben vagy a pályázat benyújtására vonatkozó üzleti évben realizált árbevétel 
növekedése a fenntartási időszak végén a teljes időszak átlagában. 
 
Önerő  

A saját forrás minimális mértéke a pályázat egészére vetítve 30%. 
 
Előleg  

A támogatás összegének 50%-a. 
  

 
  

Pályázatok benyújtása 2021. január 5.-től lehetséges, a pályázati felület megnyitásától számított 30 
napig. 


