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Tisztelt Megbízónk!
Az alábbi írásos tájékoztatást kaptuk a PMKIK-től, melyet most továbbítjuk Önöknek.

Pályázat

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek
javítása
Pest megye területén
A pályázat benyújtható: 2017. január 23-tól.
A rendelkezésre álló forrás: 1,4426 milliárd forint
Az igényelhető támogatás: 20 millió – 100 millió forint vissza nem térítendő forrás.

Támogatási intenzitás:
A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe (A, B, vagy C) az alábbi lehetőségek
figyelembe vételével:
A) regionális beruházási támogatás esetén
•
•

minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint,
kkv-k méretétől függően:

a. Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas,
Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk,
Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk,
Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza,
Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád,
Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa,
Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget,
Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác,
Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken
mikro- és kisv� �llalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,
b. Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%,
középvállalkozás esetén 30% (Göd és Sződliget esetében legkorábban 2017. január 1-
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jén, ill. azt követően lehet támogatási kérelmet benyújtani és a támogatás odaítélésről
döntést hozni), vagy
B) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén
•
•

minimum 20 millió forint, maximum 100 millió forint,
az A) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és
kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%, vagy

C) de minimis támogatás esetén (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen
200.000 Euro mértékű támogatásban)
•
•

minimum 20 millió forint, maximum 60 millió forint,
Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%.

A támogatás igénybevétele
A támogatás folyósítását a Kincstár végzi.
A Kincstár a támogatás összegének 25%-át előlegként, a támogatási szerződés hatályba lépését
követő 30 napon belül átutalja a kedvezményezett számára. A kedvezményezett köteles
részbeszámolót benyújtani a projekt megvalósulásának előrehaladásáról, és a felhasznált
forrásról. A részbeszámoló követelményei a támogatási szerződésben kerülnek
meghatározásra.
A támogatási összeg fennmaradó része a részbeszámoló elfogadását követő 30. napon belül
kerülhet folyósításra, de legkésőbb 2018. május 30-ig.
A második előleg folyósítására akkor kerülhet sor, ha
a. a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
b. a kedvezményezett elszámolt a korábban felvett előleggel és a Kincstár a
részbeszámolót elfogadta,
c. a támogatás nem került visszavonásra.

A támogatást igénylők 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
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jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:< /p>
•
•

mikro-, kis-, és középvállalkozások, (GFO 11) valamint
egyéni vállalkozók (GFO 231)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Nem igényelhetnek támogatást azok a KKV-k, amelyek támogatási kérelmet nyújtottak be a
VEKOP 1.2.2-15 konstrukcióban.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:
Önállóan támogatható tevékenységek
•
•
•

a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megye területén;
a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megye területén;
alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése Pest megye területén
önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági
kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását
vonná maga után.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
•

•

•
•
•
•

alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az
alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve
továbbfejlődésének;
épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb
mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímek
esetén elszámolható;
bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez köthető;
a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók
felújítása vagy kiépítése;
iroda építése/fejlesztése esetén eszközbeszerzés (irodabútorok, számítástechnikai
eszközök);
szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett
támogatás esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez
közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók
el, úgymint a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások
igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve
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amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági
eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, könyvvizsgálat, stb).
Amennyiben a pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy
legalább egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az
önállóan támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek nagyobb
hányadát az önállóan nem támogatható tevékenységekkel szemben.
A beruházást csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli
megvalósítás nem támogatható.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek közt felsorolt
tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a. beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);
b. szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);
c. közbeszerzés lebonyolítása (amennyiben releváns) – kizárólag de minimis jogcímen
igénybe vett támogatás esetén elszámolható;
d. nyilvánosság biztosítása – kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén
elszámolható.
A c) és d) szerinti kötelezően megvalósítandó tevékenységeket regionális beruházási támogatás,
illetve kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén saját
forrás terhére kötelező megvalósítani.
Elszámolható költségek
A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Pályázati Útmutatóban rögzített
elszámolható
költségek
között.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
I. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek
•
•

•

terület előkészítés;
építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az
azbesztmentesítés költségeit is, megvalósítási költségek, egyéb, a megvalósítás során
felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi
engedélyezési eljárás díja);
építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: új építés, átalakítás, bővítés, felújítás,
beüzemelési költségek. Új építésű iroda: maximum 250.000 Ft/m2, iroda-felújítás:
maximum 180.000 Ft/m2, csarnokfelújítás: 145.000 Ft/m2, csarnoképítés: 200.000
Ft/m2. E fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagos költségek
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•
•
•

meghatározása során az épületek/építmények hasznos, nettó alapterülete kerül
figyelembe vételre;
eszközbeszerzés költségei: bekerülési érték;
immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű
jog bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke;
kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége.

II. Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának
költsége)
•
•
•
•
•

előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége;
környezeti hatásvizsgálat;
szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök,
épületenergetikai szakértő);
műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági díja;
üzleti terv.

Az előkészítés költségei között kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás esetén a
pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is figyelembe vehetők.
III. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek
•
•

közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
tanácsadói tevékenység;
közbeszerzési eljárás díja.

IV. Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek
•
•
•

műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;
egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;
egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező
szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt).

V. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek
•
•
•

projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: munkabér, foglalkoztatást terhelő
adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések;
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: utazási költség,
helyi közlekedés költségei, napidíj;
projektmenedzsmenthez
igénybevett
szakértői
szolgáltatás
díja:
egyéb
projektmenedzsment költség, projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és
immateriális javak bérleti költsége, projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis
értékű eszközök költsége.
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Költségkorlát:
Költségtípus

Elszámolható költségek aránya a
beruházás teljes költségvetésén
belül (%)

I. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek (beleértve minimum 90%
az önállóan nem támogatható tevékenységek
költségeit is)
II. Beruházás előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége

maximum 5%

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

maximum 1%

IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás

maximum 1%

V. Projektmenedzsment

maximum 2,5%

VI. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

maximum 0,5% és 400.000 Ft közül
az alacsonyabbik érték

A projekt területi korlátozása: Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető:

(További rövid tanácsokat az alábbi linken olvashat: http://www.optitax.hu/napi_jo_tanacsok.html)

OPTITAX Számviteli Kft. a

„Kulcs a vállalkozása sikeréhez”
Tisztelettel:
Jászberényi Ivett
ügyvezető
Budapest, 2017. január 11.
Hírlevelünkről leiratkozhat az alábbi E-mail címen: optitax@optitax.hu

