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Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének 
támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 

kedvezményezett besorolású járásaiban 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
• Támogatás formája: vissza nem térítendő 

• Támogatás összege:  

− kisléptékű  minimum 1,5- maximum 25 millió Ft  

− nagyléptékű minimum 25 - maximum 120 millió Ft 

 

• Támogatás mértéke: maximum 70 % 

 
A pályázatok benyújtása 2021. január 5-én 8 órától lehetséges. A forráskeret 200%-át 

elérő beérkezett pályázatok esetén a Pályázat Kiírója felfüggeszti a pályázatot. 

 

2. Pályázók köre: 
Pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan a Ceglédi, Nagykátai, 
Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén valósítja meg fejlesztését, továbbá mikro-, kis 
vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os 
tulajdonában van. Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén, amennyiben a 
fejlesztendő ingatlan a pályázat benyújtásakor nincs a Pályázó tulajdonában, és az 
érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén működő 
vállalkozói park, vagy ipari park területén található, akkor a telekre vonatkozó, legalább a 
fenntartási időszak végéig szóló érvényes bérleti szerződés csatolása szükséges a 
pályázathoz! 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. 

 

Vállalkozások főtevékenységének és a támogatás alapjául szolgáló 
melléktevékenységének a jelen kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok 
valamelyikébe kell tartoznia, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti 
tevékenysége legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző naptól cégkivonattal 
igazolhatóan a vállalkozás bejegyzett tevékenysége. 
 

 

3. Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

a) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 
létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, 
épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó 
közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül, melybe 
beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető 
bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek 
felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda 
építése/fejlesztése is; 



 

b) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 
bővítése az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, 
épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint ehhez kapcsolódóan a 
kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül, 
melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető 
bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek 
felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda 
építése/fejlesztése is;  

c) meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, 
modernizációja, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási 
tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső 
közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy 
kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is;  

d) olyan új eszköz beszerzése, mely a Pályázónak az 1. számú melléklet szerinti 
főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységétől eltérő, az 1. 
melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a Pályázó 
főtevékenysége vagy a pályázat alapjául szolgáló melléktevékenysége 
keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen 
szükséges. 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
e) megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó 
energiaigényét fedezi;  
f) külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei: tervezési költség, építési műszaki 
ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során 
felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb)  
g) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések 
(adatok is), a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés;  
h) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések;  
i) információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.  

 

Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
• kötelező nyilvánosság biztosítása  

• közbeszerzés (amennyiben releváns) 

• műszaki ellenőrzés (amennyiben releváns) 

• projektarányos akadálymentesítás (amennyiben releváns) 
 

4. Feltételek: 
• A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének növekedése a beruházás 

következtében kötelezően vállalandó indikátor.  

• Új munkahelyek teremtését vagy a korábbi munkahelyek magtartását vállaló 
pályázók a bírálat során előnyben részesülnek.  

 
 
 
Elérhetőségeink: 
 
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/70-778-0651 

Szabó István 
Tempo-Consulting Kft 
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