
  

 

Aktuális pályázatok 

 

Elkezdődött az új év, és ezzel együtt megérkeztek az új lehetőségek is a pályázni vágyó 

vállalkozások számára. 

2017 utolsó napjai meglepetést tartogattak: megjelent a várva várt eszközbeszerzési pályázat 

a Pest megyei vállalkozások számára, amelyen akár 55%-os támogatási intenzitást is 

elérhetünk! 

  
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával – 
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva 
lehet): 

 Eszközbeszerzés Pest megyében 

 Innováció 
 
 
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2018.01.09) érvényes adatokat tartalmazza. 
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált 
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen 
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét. 
  



  

 

Eszközbeszerzés Pest megyében  
 

(„PM_KKVESZKOZ_2017” kódszámú pályázat) 

 

A kiírás célja, hogy a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások termelőeszköz 

beruházásait támogassa, ezáltal erősíti a kkv-k fejlődését, piaci pozícióját, és munkahelyek 

megtartását segíti elő, valamint a beruházások által csökkeni fog az alacsony 

versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal rendelkező vállalkozások száma.  

Támogatási kérelmet a Pest megyében (Budapest kivételével) legalább 1 éve székhellyel 

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be. Iparágat tekintve a felhívás 

TEÁOR listája nyújt segítséget, így többek között a gyógyszeriparral, elektronikával, 

járműgyártással, fafeldolgozással, gép, gépi berendezések gyártásával, bútorgyártással, 

épületek építésével foglalkozó cégek is érdekeltek lehetnek. 

A pályázat keretei között lehetőség van új, a pályázó vállalkozás tevékenységéhez 

illeszkedő eszközök beszerzésére, amennyiben azok a termék- előállítását vagy 

szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálják. Ezekhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how 

beszerzések, valamint információs technológia-fejlesztések is elszámolhatóak.  

Így például lehetőség nyílik gyártósorok, gépsorok beszerzésére, ehhez tartozó informatikai 

eszközök megvételére, vagy termékek tárolására, anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszközök 

beszerzésére. 

Az új eszközök beszerzésére minimum 5 millió, maximum 60 millió forint igényelhető. A 

támogatás intenzitását befolyásolja a kkv-k mérete, valamint területi elhelyezkedése, de akár 

55% is lehet. A támogatási kérelmek 2018. január 31-től benyújthatóak, minderre egy hónap 

áll majd a vállalkozások rendelkezésére, így nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a 

tervezést. 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 

 

 

 



  

 

Innováció 
 

 

Még decemberben került meghatározásra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs alap 2018. évi programstratégiája is. Ennek köszönhetően, várhatóan idén 

januárban kerül meghirdetésre a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” 

című kiírás a Közép-magyarországi régió számára! 

A keretösszeg 30 milliárd forint, melyből a kkv-k részesülhetnek. Várhatóan lehetséges 

lesz támogatást igényelni kísérleti fejlesztésre, alkalmazott ipari kutatásra, 

koordinációs tevékenységekre, eszközök és immateriális javak beszerzésére, 

valamint külföldi kiállításokon, vásárokon való megjelenésre. 

 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 


