Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak
támogatása Pest megye területén (PM_KKVESZKOZ_2018)
Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:


Legalább 1, kisléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 10 db, nagyléptékű fejlesztés
esetén legfeljebb 5 új eszköz beszerzése, mely a vállalkozás tevékenységéhez és a
VTSZ kódok valamelyike alá tartozik.

Önállóan nem támogatható (új eszközök beszerzése mellett):



Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések.
Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a tételes TESZOR lista
valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése (max 10%)

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek (új eszközök
beszerzése mellett):



Nyilvánosság biztosítása
közbeszerzési eljárások lefolytatása;

Költségek kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatóak.
Támogatottak köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások amelyek1:






Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
igazoltan 365 napja meghaladó Pest megyei székhellyel rendelkezik
Pest megyében valósítja meg a projektet
Telephely 100%-os tulajdonában van vagy annak a bérlője a fenntartási időszak
végéig;
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Jogforma szerint:
 Korlátozott felelősségű társaság
 Egyéni vállalkozó
 Betéti társaság
 Közkereseti társaság
 Részvénytársaság

Kisléptékű fejlesztés: minimum 10 millió-maximum 60 millió ft
Nagyléptékű fejlesztés: minimum 60 millió- maximum 300 millió ft

Szakmai
értékelés
során előnyt élvez:

Támogatás formája és
mértéke

Azon vállalkozások, melyek fő-, vagy melléktevékenysége (2018. november 30-ától):
-

TEÁOR 10 (élelmiszergyártás)
TEÁOR 21 (gyógyszeripar)
TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártás)
TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása)
TEÁOR 26 (elektronika)
TEÁOR 29-30 (járműgyártás)
TEÁOR 16 (fafeldolgozás)
TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása)
TEÁOR 31 (bútorgyártás)
TEÁOR 41 (épület építése)
TEÁOR 42 (egyéb építmény építése)
TEÁOR 43 (speciális szaképítés)



A támogatást kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az a.,b. vagy c. pontban
rögzített lehetőségek szerint, minimum 5 millió Ft, maximum 60 millió Ft értékben:
a) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült
összesen 200.000 euro értékű támogatásban) kisléptékű beruházás
keretében minimum 10 millió, maximum 60 millió ft értékben, KKV-k esetén
egyaránt 55%, vagy
b) regionális beruházási támogatás jogcímen, kis vagy nagyléptékű beruházás
keretében minimum 10 millió, maximum 300 millió ft értékben kkv-k
méretétől függően 30%-tól 55%-ig
c) Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen
minimum 10 millió maximum 300 millió ft értékben 10% és 20%

Kötelező vállalás

Éves árbevétel emelése a fenntartási időszak végén – a teljes időszak átlagában:



Projekt időtartama

a támogatási összeg egésze vagy
az utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevételének nettó 5%-a;
Kisléptékű beruházás esetén 12 hónap
Nagyléptékű beruházás esetén 18 hónap

Fenntartási
kötelezettség
Tervezett benyújtás
Előleg

3 év

2019. február 20-től- március 19-ig
Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 25%-a,

