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MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI 
KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− mikro-, kis- és középvállalkozások, 

 melyek éves átlagos statisztikai létszáma a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes 
üzleti évben minimum 1 fő volt, 

 amelyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató 
szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési vagy 
exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben 
foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, 
nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy részvételük intenzitása ilyen 
tekintetben növekszik. 

 
KERETÖSSZEG: 

− 8,5 Mrd Ft 

 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 10-100 M Ft 

 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 50% 

 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 150-200 db 

 
ELJÁRÁSREND: 

− egyszerűsített, folyamatos 

 
BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 

 
BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 

− 2014. december 31. 

 



 

PROJEKTIDŐSZAK: 

− 12 hónap 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

− Önállóan támogatható tevékenység: 

 Gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszköz beszerzése 

− Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 
beszerzése 

 Infrastrukturális és ingatlan-beruházás 

 Információs technológia-fejlesztés (kizárólag a gyártóberendezéshez kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftverek) 

 A termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc- és know-how-beszerzések 

 
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK: 

− Létszámtartás: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét követő 2 üzleti évben az éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma nem csökken a bázislétszám alá. 

− Nettó árbevétel növelése: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét követő 2 üzleti 
évben az átlagos éves nettó árbevétel százalékos növekménye legalább 5% lesz. 

 
EGYÉB ELVÁRÁSOK: 

− A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek 
fejleszthetőek. 

− Új ingatlan-beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági 
elvárásoknak kell megfelelnie: 

 az ingatlan tetőszerkezete legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 
későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre 

 az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át 
megújuló energiaforrásból kell fedezni 

− Ingatlan- és infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190 000 Ft/nm költség tervezhető. 

− A gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek 
legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

− Az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó 
költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el. 


