
 
 

Pályázati összefoglaló 

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest 

megye 

 

Pénzügyi feltételek: 

 támogatás formája: vissza nem térítendő 

 támogatás összege: 20-100 MFt. 

 támogatási intenzitás: 45-55% 

 rendelkezésre álló keret: 1,4426 Mrd Ft. 

 

Pályázat benyújtása 2017.01.23-tól lehetséges. A forráskeret 200%-át elérő 

beérkezett támogatási igények esetén az NGM felfüggesztheti a pályázatot. 

Pályázók köre: 

A pályázati felhívás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely 

igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és 

Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel 

érintett telephely 100%-os tulajdonában van. Azon vállalkozások pályázhatnak 

továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá 

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

jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít 

bele. 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek (minimum a projekt elszámolható 

költségének 50%-a): 

1. a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 

létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megye 

területén 

2. a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 

átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása 

Pest megye területén 

3. alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése Pest megye 

területén önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a 

fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség 

 

 



 
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrások alkalmazása, nem 

nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi 

- bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez 

köthető 

- a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső 

parkolók felújítása vagy kiépítés 

- iroda építése/fejlesztése esetén eszközbeszerzés (irodabútorok, 

számítástechnikai eszközök); 

- szolgáltatások igénybevétele (műszaki ellenőrzés, projekt előkészítés, stb.) 

 

A beruházást csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen 

kívüli megvalósítás nem támogatható. Beruházás arányos akadálymentesítés 

kötelező. 

 

Egyéb feltételek: 

 nem igényelhetnek támogatást azok a KKV-k, amelyek támogatási kérelmet 

nyújtottak be a VEKOP 1.2.2-15 konstrukcióban. 

 a támogatott pályázók számára biztosíték nyújtása kötelező 
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