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

Alapvető cél 

A felhívás célja olyan beruházások támogatása, amelyek réven a 
támogatott beruházások olyan kapacitásbővítést eredményeznek, 
amelyekre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a 
technológiai felkészültséget, versenyképességet és 
erőforráshatékonyságot.  

Rendelkezésre álló 
forrás A rendelkezésre álló forrás: 4,558 Mrd forint. 

A támogatás mértéke Támogatás mértéke: maximum 55% 
Támogatás összege: minimum 5 millió Ft – maximum 60 millió Ft 

Területi korlátozás A projekt megvalósulási helyszíne Pest megye területe. 

Pályázók köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások (Kft., Rt., KKT., Bt., Egyéni 
Vállalkozás), amelyek esetén fennáll: 
- Igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta rendelkeznek Pest 

megyei székhellyel, és a fejlesztést Pest megye területén 
valósítják meg.  

- Az érintett telephely a pályázó 100%-os tulajdonában van, vagy 
annak bérlője a fenntartási időszak végéig. 

- A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat 
benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő 
volt. 

- Rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), 
teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, amelybe az 
előtársaságként való működés nem számít bele.  

- Tevékenysége szerepel a Pályázati kiírás mellékletét képező TEÁOR 
listában. 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
I. Új eszközök beszerzése 5 – 60 M Ft értékben 

• Minimum nettó 200 e Ft egyedi értékű eszközök, és szoftverek 
beszerzése 

• Minimum nettó 100 eFt – maximum 500 eFt értékű informatikai 
eszközök beszerzése. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
• Új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

Know-how beszerzése 
• Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és 

szoftverek beszerzése (max. 15%) 
Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek: 

• Nyilvánosság biztosítása 
• Közbeszerzési eljárások költségei 

Elszámolható 
költségek 

I. A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek 
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum 

nettó 200 000 Ft értékű eszközök 
- Hardvereszközök beszerzési költségei egyenként nettó 100 000 – 

500 000 Ft értékben 
- telekommunikációs eszközök beszerzési költségei 
- alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a 

beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 
(max. 15%) 
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- Immateriális javak beszerzésének költségei (max. 10%) 
- testre szabás költségei, a migrációs fejlesztések költségei, betanítás 

költsége és az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó szállítás és 
üzembe helyezés költségei (max. 10%) 

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó 
költségek 

- közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció 
összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység 

- közbeszerzési eljárás díj 
III. Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 

költségek 
- Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek, 

beleértve a domain név regisztráció költségét is (max. 30 000 Ft), 
illetve a webtárhely-, vagy honlapkészítés költségeit is (max. nettó 
200 000 Ft) 

Projektidőszak Maximum 12 hónap 

Illetékes hatóság 
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Állampénztári Irodája 
1139 Budapest, Váci út 71.  

Beadási határidő 2018.01.31. 8:00 órától, forráskimerülésig 
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 
2018.01.02. 
 
 

Támogatott TEÁOR tevékenységek 
 

10 Élelmiszergyártás 
11 Italgyártás 
13 Textília gyártása 
14 Ruházati termék gyártása 
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása 
17 Papír, papírtermék gyártása 
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 
21 Gyógyszergyártás 
22 Gumi-, műanyag termék gyártása 
23 Nemfém ásványi termék gyártása  
24 Fémalapanyag gyártása - kizárólag de minimis és kkv-nak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 

25 
Fémfeldolgozási termék gyártása - kizárólag de miminis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

27 
Villamos berendezések gyártása - kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

28 Gép, gépi berendezés gyártása 
29 Közúti jármű gyártása 
30 Egyéb jármű gyártása 
31 Bútorgyártás 
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység  
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 
41 Épületek építése 
42 Egyéb építmény építése 
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43 Speciális szaképítés 

52 
Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység - kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási 
támogatás jogcímeken 

58 Kiadói tevékenység 
61 Távközlés - kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 
62 Információ-technológiai szolgáltatás  
63 Információs szolgáltatás 

72 
Tudományos kutatás, fejlesztés - kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

73 reklám, piackutatás 
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 
95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 

 


