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PROJEKTEKHEZ! 
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Jelen értesítőben szereplő pályázat a Pest megyében, vagy Budapesten megvalósuló 

beruházások esetén nem pályázható! 

DE mivel ez az új lehetőség most sok céget érint így minden partnerünk számára érdekes 

lehet területi behatárolástól és cégmérettől függetlenül! 

TÁMOGATÁS CÉLJA: 

A vállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának 

erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása és a helyi 

gazdaság megerősítése. 

 

Iparági Támogatások! Így bármilyen szalagfűrészgép beszerzésére alkalmazható! 

 

 Szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások 

esetében kizárólag a megadott TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek 

fejleszthetőek. 

 

 Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy 

elő formák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek 

eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra. 

 

 A pályázat keretén belül sajnos nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió 

területén (Budapest, Pest megye) megvalósuló projektek! 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

MÉRTÉKE:  max. az összes elszámolható költség 50 % - a 

 Egyes esetekben, ha feldolgozóipari cég, szabad vállalkozási zónában valósítana meg 

beruházást, akkor akár 70 %-os támogatási intenzitás is elérhető! 

ÖSSZEGE:  min. 5 millió Ft – max. 50 millió Ft 

Könnyebbség, hogy 50 % előleget tudnak majd igényelni a nyertes cégek projektjeik 

megkezdéséhez. 

KIK PÁLYÁZHATNAK: 

Kizárólag mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, 

- akik, vagy akiknek a kapcsolt vállalkozása rendelkezik min. 1 lezárt, teljes üzleti évvel 

(Ez alól kivételek azok a cégek, akik a kiíró által megadott feldolgozóipari 

tevékenységek valamelyikét fejlesztené; mivel ebben az esetben nem szükséges, hogy 

a cég már rendelkezzen min. 1 lezárt évvel.) 

- 2014-ben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk 

- A "nem szabad vállalkozási zónának" minősülő településen megvalósuló beruházások esetén 

kizárólag a megadott TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. 

 

 

MIRE LEHET PÁLYÁZNI: 

- ÚJ ESZKÖZ BESZERZÉSE – kötelező projektelem! A gépbeszerzésnek minimum a projekt 

összköltségének 50%-át el kell érnie! 

Valamint, e mellet (de nem önállóan támogatható projektelemekként): 

- Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás - ha a 

projekt építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, akkor már jogerős építési 

engedéllyel kell rendelkezni a pályázat benyújtásához! 

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



eszköz beszerzése 

- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai 

eszközök és szoftverek 

- Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés 

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

- Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására is 

sor kerül, akkor az épületek akadálymentesítése, az akadálymentes munkavégzést segítő 

informatikai megoldások, és eszközök is beszerezhetőek a pályázat keretén belül. 

KÖTELEZETTSÉGEK 

A támogatásért cserébe a nyertesektől létszámtartást, árbevételük, ill. személyi jellegű 

ráfordításuk növelését várja el a kiíró. 

A pályázatok pontozásosak, vagyis a pályázó cég előző éves gazdasági mutatói, a projekt 

számai, a megvalósítás helyszíne, esetleges munkaerő felvétel mértéke alapján kerül 

mérlegelésre a jogosultság. 

Benyújtási határidő: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig 

 

Amennyiben pályázni szeretne bármelyik PILOUS fűrészgép beszerzésére keressen minket! 

 


