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Mikro-, kisbővítése

és

középvállalkozások

termelési

kapacitásának

Alapvető cél

A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak,
amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési
potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de
főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük
intenzitása ilyen tekintetben növekszik. A kapacitásbővítése során a
korábbi
állapotnál
nagyobb
energiahatékonyságú
rendszerek
alkalmazása támogatott.

Pályázók köre

Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek
o rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel, és
o átlagos statisztikai állományi létszáma az elmúlt évben min. 1 fő volt
o Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó
egyéni vállalkozók, egyéni cégek
A
pályázati
kiírásra
a
feldolgozóiparba
tartozó
vállalkozások
pályázhatnak.
U

régióban

U

Területi korlátozás

Közép-Magyarországi
támogathatóak.

megvalósuló

projektek

Rendelkezésre álló
forrás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 18 Mrd forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 150-250 db

nem

A Támogatás összege: min. 25 millió Ft – max. 250 millió Ft
A támogatás mértéke: max. 35-50%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott támogatás esetén: 45-50%

A támogatás mértéke

Támogatható
tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása. Min. 50%
önállóan nem támogatható (kiegészítő) tevékenységek:
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli
építmények
energiaigényének
fedezése
megújuló
energia
előállításával.
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 25%)
d) Információs technológia-fejlesztés (max. 15%)
e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzése (max. 10%)

Elszámolható
költségek

I. Eszközbeszerzés (min. 50%):
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása
• technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó
200.000 Ft értékű eszközök, amely tartalmazza a vételárat, a
szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségét is.
• az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő
berendezések költsége
b) Információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó,
egyenként
minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
• Hardver-, hálózati-, és telekommunikációs eszközök
c) A megújuló energiaforrást hasznosító új eszközök beszerzésének
költsége:
• új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor)
U

beszerzésnek költsége.
II. Építéshez kapcsolódó költségek (max. 25%):
a) infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. nettó 200.000 Ft/m2):
• alapinfrastruktúra fejlesztésének költségei
• az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés,
átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett
munkadíj
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
• a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a
hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint
villamos
energiatermelő
berendezés
hulladék
hőjének
hasznosításával működő berendezések, felszerelések,
• a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló
energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor,
kiserőmű) beszerzése
III. Immateriális javak költségei:
a) Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs
technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardverek (min. 30 000 Ft) és
szoftverek (max. 15%) beszerzése
b) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzésének költsége (max. 10%)

Gazdálkodásra
vonatkozó feltételek

Nem pályázhat az a vállalkozás:
a) amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozása, magánszemély tulajdonoson keresztül
kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel
b) amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámolója alapján negatív
c) akinek, vagy amelynek a legutolsó jóváhagyott legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
d) amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a
legutolsó jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevételt

Kötelezettségvállalás

A pályázónak az alábbi kötelezettséget vállalnia kell:
Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növekménye
a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt
összesen eléri a támogatási összeget, Vagy
b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év
végére eléri az 5%-ot, Vagy
c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő év átlagában eléri
az 5%-ot
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Projektidőszak

Max. 18 hónap

Kezelő szervezet

Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

Beadási határidő

2017. január 16. – 2019. január 16.
Első szakaszhatár: 2017. január 31.

Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu); 2016.12.02.

