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 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK  

TÁMOGATÁSA PEST MEGYÉBEN 
 

Pályázat azonosítója: VEKOP 1.2.1-16 

A pályázat célja: Nemzetközi versenyképesség javítása. 

Területi korlátozás: csak Pest megyében pályázható. 

Pályázók köre: 
Mikro-, kis- és középvállalkozások (akik min. 2 lezárt üzleti évvel rendelkeznek; 
statisztikai állományi létszáma 2015-ben min. 1 fő volt). Pályázók köre TEÁOR 
alapján korlátozva van (feldolgozóipar). 

Támogatható 
tevékenységek: 

1. Új termelő eszköz beszerzése (önállóan, min. a teljes költség 50%-a!). A 
beszerezhető gépek köre VTSZ korlátozás alá esik. 
 

- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 

200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor 

támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, 

amely tartalmazza a vételárat,tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez 

kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez 

közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,  

-  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, 

új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a 

meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést 

eredményez.  

A fentebbi tevékenységhez kapcsolódóan: 
2. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez 
kapcsolódó új informatikai eszközök (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új 

hardver beszerzése) és szoftverek.  
3. Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-

how beszerzések. 

A projekt megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre. 

Rendelkezésre álló 
forrás: 

3,58 milliárd Ft 

Támogatható pály. 
száma: 

120-500 db 

Támogatás összege: 5-24 millió Ft 

Támogatási intenzitás: 
30-55% településtől függően (mikro- és kisvállalkozás esetén további 20%, 
középvállalkozás esetén pedig + 10%). 

Előleg: 50%, de max. 12 millió Ft. 

Pályázat benyújtása: 2016. június 17. – 2018. június 18. 
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Kötelező vállalások: 

a) Létszámtartás (befejezést követő 2 üzleti évben), 
b) a projekt fizikai befejezését követő két üzleti évben személyi jellegű 

ráfordítás 5%-al növekszik a bázisévhez képest VAGY a támogatási összeg 
5%-al növekszik a személyi jellegű ráfordítás, 

c) a projekt fizikai befejezését követő két üzleti évben az éves nettó árbevétel 
növekménye eléri a támogatási összeget VAGY a projekt fizikai befejezési 
évét követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot VAGY a projekt fizikai 
befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot. 

d) Fenntartási kötelezettség: 3 év. 

Pályázati kiírás 
elérhetősége: 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-kapacitsbvt-
beruhzsainak-tmogatsa-pest-megyben-cm-felhvs 
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