Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázat (PM_KKVTELEP_2018)
Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható:
a) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások
b) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:







Az a) és b) ponthoz kapcsolódóan eszközbeszerzés,
Megújuló energiaforrások alkalmazása,
Bemutatóterem kialakítása, építése
Telephely belső felújítása, kiépítése
Iroda építése/fejlesztése
A beruházás megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének
költsége (kizárólag de minimis jogcímen igénybevett támogatás esetén)

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a)
b)
c)
d)

beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns)
szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns)
műszaki ellenőr alkalmazása
nyilvánosság biztosítás

Ezen tevékenységeken túlmenően más tevékenységek nem támogathatóak.
Támogatottak köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások amelyek1:




Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
Olyan székhely/telephely, mely a vállalkozás 100%-os tulajdonában van

Jogforma szerint:
 Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 Egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 szövetkezetek.

Támogatás formája és
mértéke

1



A támogatást kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az a.,b. vagy c. pontban
rögzített lehetőségek szerint, minimum 20 millió Ft, maximum 100 millió Ft
értékben:
a) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült
összesen 200.000 euro értékű támogatásban) Pest megye teljes területén,
KKV-k esetén egyaránt 55%, vagy
b) regionális beruházási támogatás jogcímen kkv-k méretétől függően 55%-tól
30%-ig
c) Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen 20% és
10%

Gazdálkodási formakód szerint: 113 - Korlátolt felelősségű társaság; 114 – Részvénytársaság; 116 - Közkereseti
társaság; 117 - Betéti társaság; 121 – Szociális szövetkezet; 123 – Iskola szövetkezet; 124 – Agrárgazdasági
szövetkezet; 128 – Foglalkoztatási szövetkezet; 129 – Egyéb szövetkezet; 141 - Európai részvénytársaság (SE);
142 – Európai szövetkezet (SCE); 226 - Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; 228 - Egyéni cég; 231 - Egyéni
vállalkozó

Önerő





A) jogcímen 45%;
B) jogcímen vállalkozásmérettől függően 45-70%;
C) jogcímen vállalkozásmérettől függően 80-90%.

Projekt időtartama

Legfeljebb 24 hónap

Területi korlátozás

Közép-magyarországi régió területein megvalósuló projektek.

Tervezett benyújtás

2018. május 21-től

Előleg

Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 25%-a.

