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Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyjeltételeinek javítása Pest megye 

területén  
  

PM_KKVTELEP_2018  
  
  

Keretösszeg  Támogatási kérelmek várható száma  

4 500 millió Ft  45-225 db  

  
  

Támogatás összege  

regionális támogatás esetén: minimum 20 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft  

csekély összegű esetén: minimum 20 000 000 Ft maximum 60.000.000 Ft 

  
  
Támogatási intenzitás  

Támogatási kategória  Maximális támogatás mértéke  

csekély összegű (de minimis) támogatás Pest megye teljes 

területén  
55 %  

regionális beruházási támogatás kizárólag a felsorolt Pest megyei 

településeken – mikro-, kisvállalkozás*  

55%   

(Piliscsaba és Pilisjászfalu 40%)  

regionális beruházási támogatás kizárólag a felsorolt Pest megyei 

településeken – középvállalkozás*  

45%  

(Piliscsaba és Pilisjászfalu 30%)  

kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás a nem 

felsorolt Pest megyei településeken – mikro-, kisvállalkozás  20%   

regionális beruházási támogatás a nem felsorolt Pest megyei 

településeken – középvállalkozás  
10%  

  

* kizárólag az alábbi településeken: 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,  
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Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, 

Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu  

  

Megvalósítás időtartama  

24 hónap  

  

 

Pályázók köre  
  

A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely  

• mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül;  

• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 

teljes üzleti évben minimum egy fő volt;  

• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti 

évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

• igazoltan legalább 2017. december 31. óta Pest megyei székhellyel rendelkezik;  

• a fejlesztéssel érintett székhely vagy telephely (egy megvalósítási helyszín) 100%-os 

tulajdonában;  

• Pest megye területén valósítja meg fejlesztését;   

• a székhely fenntartását vállalja legalább a projekt fenntartási időszakának végéig;  

  

Jogi forma szerint:  

• 113 Korlátolt felelősségű társaság;  

• 114 Részvénytársaság;  

• 116 Közkereseti társaság;  

• 117 Betéti társaság;  

• 231 Egyéni vállalkozó;   

  

tevékenység szerint:  

• főtevékenységük a Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és 

emellett  

• amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kérik, a támogatás alapjául szolgáló 

melléktevékenységük a Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe 

tartozik.  

A pályázatok tartalmi értékelése során előnyt élveznek azok a vállalkozások, melyek Pest megye 

szempontjából kiemelt ágazatban tevékenykednek. (TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 26 

{elektronika), 28 (gép, gépi berendezés gyártása) TEÁOR 29-30 ijárműgyártás), TEÁOR 52 (raktározás) 

vagy a TEÁOR 16, 31, 41, 42, 43 (építőipar támogatása) főcsoportba tartozó tevékenységek).  
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

  

Önállóan támogatható tevékenységek  

  

a) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a 

szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések 

megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése 

telekhatáron belül Pest megye területén;  

b) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, 

a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések 

megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése 

telekhatáron belül Pest megye területén.  

  

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek  

  

a) az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikéhez közvetlenül kapcsolható 

eszközbeszerzés a hozzá tartozó szoftverrel együtt, amennyiben a beszerzendő eszköz az 

ingatlanra rá-, vagy beépítésre kerül és az adott ingatlanon végzett tevékenységhez 

kapcsolódik;  

b) 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;  

c) bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez köthető;  

d) a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása 

vagy kiépítése;  

e) iroda építése/fejlesztése;  

f) szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás 

esetén számolhatók el 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, 

könywizsgálat, stb).  

  

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

  

a) beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);  

b) szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);  
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c) műszaki ellenőr alkalmazása;  

d) nyilvánosság biztosítása.  

  

Projekt területi korlátozása  

  

Csak Pest megye (Budapest nem) területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be 

támogatási kérelmek.  

  

  

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK  

I) Főtevékenységhez kapcsolódó költségek - bármely jelen Kiírásban támogatott jogcímen 
nyújtott támogatás esetén:  

• 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, beleértve a kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, 

valamint a közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is - eszközbeszerzés költsége a pályázat 

keretében csak abban az esetben elszámolható, ha a beszerzendő eszköz az építési 

beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik, és a fejlesztendő ingatlanba be- vagy ráépítésre kerül, 

és az adott ingatlanon végzett tevékenységhez kapcsolódnak. Napelemes rendszer beszerzése 

és telepítése kizárólag de minimis jogcímen elszámolható;   

• immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű jog 

bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben ezek a fentiek szerint 

vásárolt eszköz üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.  

II) Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának költsége} - regionális beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási 

támogatási jogcím esetén csak azok az előkészítési költségek számolhatóak el, melyek aktiválásra 

kerülnek a fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában  

• előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége;  

• környezeti hatásvizsgálat;  

• szakvélemények (pl.: épületenergetikai szakértő);  

• rehabilitációs környezettervező műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek 

hatósági díja;  üzleti terv.  

Ill)  Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis jogcímen 
nyújtott támogatás esetén  
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• közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység;  

• közbeszerzési eljárás díja.  

IV) Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis jogcímen 
nyújtott támogatás esetén  

• műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;  

• egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;  

• egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja 

megvalósítás alatt).  

  

V) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek - kizárólag harmadik féltől megrendelt, a 

támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei 

vonatkozásában, kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén:  

• 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 igénybe vett szakértői szolgáltatás díja: egyéb projektmenedzsment 

költség, projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti 

költsége, projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége.  

VI) Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis 
jogcímen nyújtott támogatás esetén  

• A kiírás 5.2.4. fejezetben részletezett tevékenységekhez kapcsolódó költségek.  

  

Kiválasztási eljárásrend  

A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi értékelése szakmai értékelési 

szempontok szerint, pontozással történik.  

  

Pályázat benyújtásának határideje  

  
legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24:00 óra  

  

  


