
 
 
 
 

 
 
  

 

FELHÍVÁS  
 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése  

 

Magyarország Kormánya felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 
érdekében. A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és 
középvállalkozások1 versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és 
középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

• A benyújtott projektjavaslatokat azok benyújtásától számított 30 nap2 alatt elbírálja. 

• A felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 10 millió Ft - 100 millió Ft közötti vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti. 

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják3, hogy: 

• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) termelési kapacitásainak bővítéséhez. 

• legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Projektjavaslatot azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. 
Kérjük a projektjavaslat benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 2. fejezetben. 
2 A projekt értékelésének időtartama növekedhet, ha hiánypótlás, vagy tisztázó kérdés válik szükségessé. 
3 A projektjavaslat benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás 
további fejezeteiben. 



2 
 

Tartalomjegyzék 

 

1.  A tervezett fejlesztések háttere .............................................................................................................. 3 

1.1.  A konstrukció célja ......................................................................................................................... 3 

1.2.  A rendelkezésre álló forrás ............................................................................................................ 3 

1.3.  A támogatás háttere ...................................................................................................................... 3 

2.  Ügyfélszolgálatok elérhetősége ............................................................................................................. 3 

3.  A Projektjavaslatok benyújtásának feltételei .......................................................................................... 3 

3.1  Támogatást igénylők köre:............................................................................................................. 3 

3.2  Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: ....................................................... 4 

3.3  A projektjavaslat benyújtásának feltételei: ..................................................................................... 5 

4.  A Projektekkel kapcsolatos elvárások .................................................................................................... 6 

4.1  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: ................................................................ 6 

4.2  Támogatható tevékenységek bemutatása:.................................................................................... 7 

4.3  A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások: .................................................... 7 

4.4  A projekt megkezdése: .................................................................................................................. 8 

4.5  A projekt területi korlátozása: ........................................................................................................ 8 

4.6  Kötelező vállalások: ....................................................................................................................... 8 

4.7  Fenntartási kötelezettség és nyomonkövetés: .............................................................................. 9 

4.8  Biztosítékok köre: .......................................................................................................................... 9 

4.9  Önrész: .......................................................................................................................................... 9 

5.  A finanszírozással kapcsolatos információk ........................................................................................... 9 

5.1  A támogatás formája: ..................................................................................................................... 9 

5.2  A projekt javaslat maximális összköltsége: ................................................................................... 9 

5.3  A támogatás mértéke, összege: .................................................................................................. 10 

5.4  Előleg igénylése: .......................................................................................................................... 10 

5.5  Az elszámolható költségek köre: ................................................................................................. 10 

5.6  Az elszámolhatóság további feltételei: ........................................................................................ 12 

5.7  Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: ........................... 12 

5.8  Nem elszámolható költségek köre: .............................................................................................. 12 

5.9  Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok: ............................................... 13 

6.  További információk ............................................................................................................................. 14 

7.  Mellékletek ............................................................................................................................................ 15 

7.1  A felhívás szakmai mellékletei ..................................................................................................... 15 

 

 

  



3 
 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A konstrukció célja 
A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai 
mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a 
modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor 
szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-
növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, 
nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben 
növekszik. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,5 milliárd Ft. A 
támogatott pályázatok várható száma: 150-200 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a 
vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet 
azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és 
infrastrukturális ellátottsága. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják 
hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol 
a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

 

 

3. A PROJEKTJAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

 

3.1 Támogatást igénylők köre:  
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,  
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b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

c) magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, 
az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal 
vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című 
mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés 
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 
részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

 

3.2 Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:  
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban. 

b) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik 
legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott)l), teljes (365 napot jelentő) 
üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,  

c) amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy 
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.  

d) amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.  

e) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója 
alapján az árbevételének legalább 50%-a nem a jelen felhívás 6. számú fejezetének „Ágazati 
fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.  

f) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 
által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában. 

g) amely azt a halászati és akvakultúra4 ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel, 

h) amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel, 

i) amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, 
amennyiben: 

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás. 

j) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 

k) acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, 
szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és 
belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó 
infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú 
infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,  

                                                      
4 Az Európa Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről  
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l) Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-
termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz szintentartó 
beruházáshoz.  

m) Ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos 
vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem 
benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló 
tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás 
befejezését követő két éven belül. 

 

3.3 A projektjavaslat benyújtásának feltételei:  
 

a) A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31. 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek az eljárásrendi jogszabály alapján, egyszerűsített 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra, 
illetve tisztázó kérdés feltevésére.  

Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat 
kibocsátására kerül sor. 

b) A projektjavaslat benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus 
kitöltőprogramon keresztül 

Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek felhívás 7.1. A felhívás szakmai 
mellékletei c fejezet 7.1.2. mellékletében szereplő kritériumoknak. A pályázatok elbírálása a 
beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez  csatolni kell a kérelem adattartalmát hitelesítő, 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem elektronikus 
aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél 
hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai 
ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás[1]/futárposta-szolgáltatás[2] (garantált 
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

      

                                                      
[1] A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 

postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele 
[2] A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 

órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a 
postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes 
felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy 
címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. 
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  Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1539 Budapest, Postafiók 684.  

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát, a pályázó 
nevét és címét. 

 

c) Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, 
magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:  

• az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra 
vonatkozóan; 

• az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki paramétereit, szakmai 
jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek részletes feltűntetése; 

• tartozék beszerzése esetén annak jelölése, hogy mely eszközhöz tartozik; 

• szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését; 

• eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát; 

• az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat 
benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; 

• az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat; 

• eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy az eszköz új; 

• ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési 
költségvetést, költségeket. 

• amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz 
betanítást is, kérjük a betanítás költségét külön feltüntetni. 

• igénybevett szolgáltatások esetén a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell 
az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított emberhónap számot, valamint, 
amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint 
amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és 
megnevezését.  

 

4. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a 
következőknek: 

 

4.1 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 
hónapon belül. 
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4.2 Támogatható tevékenységek bemutatása:  
A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az 
alábbi tevékenységek támogathatóak: 

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) 

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 
beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható 

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem 
támogatható 

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható 

e) A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 
(regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható 

 

4.3 A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:  
a) A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek 

fejleszthetőek. 

b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. 

c) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni. 

d) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 
környezetvédelmi előírásoknak. 

f) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 
foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon 
szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

g) A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékletében foglalt egyéb feltételeknek. 

h) A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése;  

i) amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy 
ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési 
engedély megléte; 

j) Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági 
elvárásoknak kell megfelelnie: 

• az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek 
telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása). 

• az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 
50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni. 
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4.4 A projekt megkezdése:  
Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. 
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 
megkezdhető. 

 
Regionális beruházási támogatás esetében a beruházás megkezdésének napja: 

 
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre  vonatkozó 

első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén  

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 

igazoló okmányon, 
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja, 

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont azzal, hogy 

nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a 

beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése. 

4.5 A projekt területi korlátozása:  
a) Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

b) A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási 
kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.  

 

A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles 
a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.  

4.6 Kötelező vállalások:  
a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét 
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem 
csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). 
Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma.   

b) Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési 
évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók 
esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% 
lesz. 
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4.7 Fenntartási kötelezettség és nyomonkövetés: 
a) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő 

kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év 
végéig fenntartja és üzemelteti. 

b) A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt 
megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni:  

Átlagos statisztikai állományi létszám (nő, férfi, fogyatékos, roma) 
Éves nettó árbevétel/Adóalapba beszámított bevétel 
A fejlesztésből adódó energia-megtakarítás/és megújuló energia felhasználás 
éves becsült összege 

 

4.8 Biztosítékok köre:  
Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték 
nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet: 

 bankgarancia, 

 ingatlan jelzálogjog,  

 garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

 biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvény. 

 A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett 
támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét. 

 

4.9 Önrész: 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a 
projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét 
kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 

 

5.1 A támogatás formája: 
A jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2 A projekt javaslat maximális összköltsége: 
Jelen pályázati felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében 
történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 000 Ft lehet. 
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5.3 A támogatás mértéke, összege: 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 

100.000.000 Ft.   

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a 
projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az Atr. 25. §-a szerint meghatározott 
mérték.  

 

5.4 Előleg igénylése: 
Jelen pályázati felhívás keretében legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén 
előleg igényelhető. 

 

5.5 Az elszámolható költségek köre: 
5.4.1 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése a Felhívás 4.2.a) ) bekezdése alapján: 

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 
Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az 
a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,  

 eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 

 eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, 

 eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új 
kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő 
gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, 

5.4.2 Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése a Felhívás 4.2.b) 
bekezdése alapján: 

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 
Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az 
a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, 

 eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 

 eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, 

 eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új 
kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő 
gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, 

5.4.3 Infrastrukturális és ingatlan beruházás a Felhívás 4.2.c) bekezdése alapján: 

A) az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 
költsége a Felhívás 4.2.c) bekezdése alapján. (A felsoroltak akkor is infrastrukturális 
beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak): 

(i) Épületgépészeti gépek 

(ii) ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk 
kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

(iii) a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz 
működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, 
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gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, 
felszerelések, 

(iv) a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó 
berendezések, felszerelések, 

(v) elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati 
csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

(vi) eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, 
felszerelések, 

(vii) szennyvíztároló, 

(viii) szellőzési, légfrissítő berendezések, 

(ix) felvonók,  

(x) iparvágány, 

(xi) hűtőkamra, 

(xii) siló, 

(xiii) ipari kapuk, 

(xiv) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, 

(xv) útépítés, parkoló, kerítés építés, 

(xvi) őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. 

B) az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, 
korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás). 

5.4.4 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű 
hardver beszerzése a Felhívás 4.2.d)  bekezdése alapján: 

• közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a 
vételár mértékéig,  

• közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a 
vételár mértékéig,  

• közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési 
költségei a vételár mértékéig, 

• a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei, 

• közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások. 

5.4.5 információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 4.2.d) 
bekezdése alapján: 

• termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek 
beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások, 

• immateriális javak (licenc) költségei, 

•  testreszabás költségei, 

• migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, 

• betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva), 
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5.4.6 Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, 
vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek a Felhívás 4.2.e) bekezdése alapján: 

• azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat 
fel, 

• az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat 
szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják 
meg, 

• azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó 
eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a 
támogatást nyújtották. 

 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei: 
a) A támogatási kérelem keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben 

szereplő tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogathatók. 

b) Felhívjuk a figyelmet, hogy ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb 
nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként. 

 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások: 

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó 
költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

b) Anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új termelő eszköz 
beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének 
legfeljebb 25%-át érhetik el. 

 

5.8 Nem elszámolható költségek köre: 
a) A támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját 

maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer 
bevezetésének költségei, 

b) a támogatást igénylő önmagától, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete 
alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő a 
támogatási kérelem felhívás 5.4. pontja alapján elszámolható valamennyi költség 
kapcsán, így különösen 

 műszaki gépek, berendezések, 

 immateriális javak, 

 és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, 

 a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó 
energiatároló és szállító berendezés költsége, 

 Garanciális költségek, 
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 A támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve 
más telephelyre történő áttelepítési költsége, 

 Franchise díj, 

 A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,  

 Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés,  
menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),  

 Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei, 

 Kamatköltségek, 

 Működési és általános költségek (rezsi), 

 Reprezentációs költségek, 

 Utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, 
vagy vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), 

 Kiszállási díj, 

 Jogszabályfrissítési díj, 

 Fordítási költségek, 

 Levonható ÁFA. 
 

5.9 Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok: 
a) A támogatás felhasználására vonatkozó általános szabályokat az Európai Parlament 

és a Tanács 1303/2013 rendelet szabályozza. 

b) A regionális beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 
107. és 108. cikke alkalmazásában a bizonyos támogatások bizonyos kategóriák 
fajtáinak a közös a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános 
csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.),a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról (továbbiakban Korm. Rendelet), valamint az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A 
regionális beruházási támogatás igénybevételének további feltételei: támogatás a 
Korm. rendelet 25. § (1) alapján a tervezett beruházás bekezdése szerinti induló 
beruházásnak nyújtható. 

c) A támogatást igénylő vállalja, hogy a termelési folyamat alapvető megváltozását 
eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az 
elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó 
eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának 
adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét. 

d)  Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését 
eredményező beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy az 
támogatási kérelem tárgyát képező fejlesztés elszámolható költségei legalább 200%-
kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység 
keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti 
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 
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6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően 
indokolt esetben módosítsa. Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhívást 
jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság 
indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, www.szechenyi2020.hu oldalon. 

A www.szechenyi2020.hu honlapon általános tájékoztatás található az alábbiakról: 

1. Kizáró okok listája 

2. A projektjavaslatok elbírálásának módja 

3. Kifogás benyújtásának lehetősége 

4. A szerződéskötés módja 

5. Biztosítéknyújtási kötelezettség 

6. A projektek finanszírozása, és előrehaladásuk követése 

7. Közbeszerzési kötelezettség 

8. Nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek 

9. Jogszabályi háttér 

10. Fogalomjegyzék 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék el. 
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7. MELLÉKLETEK 

 

7.1 A felhívás szakmai mellékletei 
 

7.1.1 Ágazati fókusz 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek: 

• magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak 
vállalkozásai (a szolgáltató szektor és az építőipar kivételével),  

• amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal 
bírnak,  

• a fejlesztésük az jelen, „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek 
valamelyikéhez kapcsolódik,  

• és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba 
kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

 

A kritériumok alapján a felhívás a feldolgozó ipar fejlesztését célozza. 
 
A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint:  
 
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
 
1052 Jégkrém gyártása 
 
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása 
1072 Tartósított lisztes áru gyártása 
1073 Tésztafélék gyártása 
 
1082 Édesség gyártása 
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása 
1085 Készétel gyártása 
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása 
 
1101 Desztillált szeszes ital gyártása 
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 
1105 Sörgyártás 
1106 Malátagyártás 
 
1310 Textilszálak fonása 
 
1320 Textilszövés  
 
1330 Textilkikészítés 
 
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása 
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 
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1393 Szőnyeggyártás 
1394 Kötéláru gyártása 
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 
1396 Műszaki textiláru gyártása 
1399 Egyéb textiláru gyártása mns 
 
1411 Bőrruházat gyártása 
1412 Munkaruházat gyártása 
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 
1414 Alsóruházat gyártása 
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 
1420 Szőrmecikk gyártása 
 
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 
 
1511 Bőr, szőrme kikészítése 
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása 
 
1520 Lábbeligyártás 
 
1610 Fűrészárugyártás 
 
1621 Falemezgyártás 
1622 Parkettagyártás 
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 
1624 Tároló fatermék gyártása 
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
 
1711 Papíripari rostanyag gyártása 
1712 Papírgyártás 
 
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
1723 Irodai papíráru gyártása 
1724 Tapétagyártás 
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 
 
2011 Ipari gáz gyártása 
2012 Színezék, pigment gyártása 
2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 
2016 Műanyag-alapanyag gyártása 
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 
 
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 
 
2030 Festék, bevonóanyag gyártása 
 
2041 Tisztítószer gyártása 
2042 Testápolási cikk gyártása 
 
2051 Robbanóanyag gyártása 
2052 Ragasztószergyártás 
2053 Illóolajgyártás 
2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása 
 
2060 Vegyi szál gyártása 
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2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás 
 
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása 
 
 
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 
2219 Egyéb gumitermék gyártása 
 
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 
2223 Műanyag építőanyag gyártása 
2229 Egyéb műanyag termék gyártása 
 
2311 Síküveggyártás 
2312 Síküveg továbbfeldolgozása 
2313 Öblösüveggyártás 
2314 Üvegszálgyártás 
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 
 
2320 Tűzálló termék gyártása 
 
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása 
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása 
 
2341 Háztartási kerámia gyártása 
2342 Egészségügyi kerámia gyártása 
2343 Kerámia szigetelő gyártása 
2344 Műszaki kerámia gyártása 
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása 
 
2351 Cementgyártás 
2352 Mész-, gipszgyártás 
 
2361 Építési betontermék gyártása 
2362 Építési gipsztermék gyártása 
2363 Előre kevert beton gyártása 
2364 Habarcsgyártás 
2365 Szálerősítésű cement gyártása 
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
 
2370 Kőmegmunkálás 
2391 Csiszolótermék gyártása 
2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása 
 
2420 Acélcsőgyártás 
 
2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása 
2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása 
2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása 
 
2441 Nemesfémgyártás 
2442 Alumíniumgyártás 
2443 Ólom, cink, ón gyártása 
2444 Rézgyártás 
2445 Egyéb nem vas fém gyártása 
2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása 
2451 Vasöntés 
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2452 Acélöntés 
2453 Könnyűfémöntés 
2454 Egyéb nem vas fém öntése 
 
2511 Fémszerkezet gyártása 
2512 Fém épületelem gyártása 
 
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 
2529 Fémtartály gyártása 
 
2530 Gőzkazán gyártása 
 
2540 Fegyver-, lőszergyártás 
 
2550 Fémalakítás, porkohászat 
 
2561 Fémfelület-kezelés 
2562 Fémmegmunkálás 
 
2571 Evőeszköz gyártása 
2572 Lakat-, zárgyártás 
2573 Szerszámgyártás 
 
2591 Acél tárolóeszköz gyártása 
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 
2593 Huzaltermék gyártása 
2594 Kötőelem, csavar gyártása 
2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
 
2611 Elektronikai alkatrész gyártása 
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása 
 
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 
 
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása  
 
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 
 
2651 Mérőműszergyártás 
2652 Óragyártás 
 
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 
 
2670 Optikai eszköz gyártása 
 
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 
 
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 
 
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása 
 
2731 Száloptikai kábel gyártása 
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 
2733 Szerelvény gyártása 
 
2740 Villamos világítóeszköz gyártása 
 
2751 Háztartási villamos készülék gyártása 
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása 
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2790 Egyéb villamos berendezés gyártása 
 
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor) 
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 
2814 Csap, szelep gyártása 
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása 
 
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása 
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
 
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 
 
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 
2849 Egyéb szerszámgép gyártása 
 
2891 Kohászati gép gyártása 
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása 
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 
2895 Papíripari gép gyártása 
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása 
 
2910 Közúti gépjármű gyártása 
 
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 
 
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 
 
 
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 
 
3030 Légi, űrjármű gyártása 
 
3040 Katonai harcjármű gyártása 
 
3091 Motorkerékpár gyártása 
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 
3099 Mns egyéb jármű gyártása 
 
 
3101 Irodabútor gyártása 
3102 Konyhabútorgyártás 
3103 Ágybetét gyártása 
3109 Egyéb bútor gyártása 
 
3211 Érmegyártás 
3212 Ékszergyártás 
3213 Divatékszer gyártása 
 
3220 Hangszergyártás 
3230 Sportszergyártás 
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3240 Játékgyártás 
 
3250 Orvosi eszköz gyártása 
3291 Seprű-, kefegyártás 
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 
 
 
3831 Használt eszköz bontása 
3832 Hulladék újrahasznosítása 
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7.1.2 Kiválasztási kritériumok 

Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyen megfelelnek a Pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek, továbbá az alábbi kritériumoknak. 

a) Nem hiánypótoltatható jogosultsági szempont:  
• a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem 

hibás vagy hiányzik. 
 

b) Mérhető, számszerűsíthető kritériumok 

• A pályázó mikro-, kis- vagy középvállalkozás. 

• A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 

• A vállalkozás, vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik 
legalább három lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot 
jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele; 

• A vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevétel) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét; 

• A támogatási kérelemben igényelt támogatás nem haladja meg a pályázat benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét; 

 

c) Minőségi szempontok 

• A projekt tárgya megfelel az „Ágazati fókusz” című mellékletben szereplő szempontoknak. 

• A vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti év éves 
beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a az „Ágazati fókusz” című 
mellékletben szereplő tevékenységből származik. 

• A projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra, a költségvetéssel 
kapcsolatos korlátozások betartásra kerültek. 

• A vállalkozás az alábbi vállalások mindegyikének teljesítését vállalja: 

‐ Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül 
követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem 
csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5). 
Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma.   

‐ Nettó árbevétel növelése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét 
közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók 
esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan 
legalább 5% lesz. 

• A támogatási kérelemben a projekt koncepció kidolgozottsága megfelelő, a támogatási 
kérelem pontjait releváns tartalommal kitöltésre kerültek. 
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d) Sorrend a tartaléklistán: Amennyiben forráshiány miatt tartaléklista képzésére kerülne 
sor, a tartaléklistán a támogathatósági sorrend az alábbi szempont alapján kerül 
felállításra: 

1. A 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben tervezett beruházások előnyben 
részesülnek.  

2. Az árbevétel összegének növekedése a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző két év jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolói alapján; a nagyobb 
árbevétel-növekedésű vállalkozások kerülnek a tartaléklista élére. 

 
  


