
 
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

 

 

Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: 

KKV) kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. 

 

Támogatható tevékenységek bemutatása: 

 Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem  

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új 

eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem  

 Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – 

önállóan nem támogatható projektelem  

 Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új 

informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem  

 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, 

honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem  

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem  

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására 

kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:  

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan 

nem támogatható projektelem  

 A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek 

munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és 

átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem  

 Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – 

önállóan nem támogatható projektelem  

 

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 

 

Kötelező vállalások 

 

Létszámtartás:  

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább 

két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.  

 a bázis létszámot és  

 a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.  

 

Személyi jellegű ráfordítás  

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű 

ráfordítása 

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 

5%-kal növekszik a bázisévhez képest, vagy 

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a 

támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, vagy  



 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri 

legalább a támogatási összeg 50%-át. 

 

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel  

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül 

követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye:  

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a 

támogatási összeget, vagy  

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 

5%-ot, vagy  

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot. 

 

Honlapkészítés:  

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek 

vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját.  

 

Támogatást igénylők köre a mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos 

vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása 

rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés 

időszaka nem számít bele;  

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos 

vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves 

átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;  

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

 amelyek egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és 

amelyek projektje a pályázati felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő 

feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak.  

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 08-től 2017. július 10-ig lehetséges.  

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 

keresztül.  

 

A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 

50.000.000 Ft. Az egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén15 az 

igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.  

A támogatás maximális mértéke a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében 

a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 

45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 

35%-a.  

 

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4470 

 


