
 

 

 

2014 október 10-én megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése” („Kapacitás bővítés”) című pályázati felhívás (Budapesten és Pest megyében nem 
elérhető)! A kiírás legfontosabb pontjait az alábbi táblában foglaltuk össze: 

 

Igény esetén előzetes ingyenes esélyfelméréssel, a nyerési esélyek előrejelzésével vállaljuk 
pályázatának magas minőségű elkészítését, az ehhez kapcsolódó tanácsadást és a megvalósítás 
projektmenedzsmentjét sikerdíjas alapon! Jelen pályázati lehetőséghez, vagy egyéb pályázatokhoz 
kapcsolódóan további információért forduljon: 

Lukács István        Németh Ákos 

tel: +36 20 556 5141       tel: +36 30 456 0005 

email: ilukacs@xellum.hu      email: anemeth@xellum.hu 

Pályázat címe Kapacitás bővítés

Ajánljuk Gépbeszerzés, vagy komplex beruházások

Státusz Beadható: 2014. november 10. - 2014. december 31.

Támogatás 10 - 100m Ft

Intenzitás maximum 50%

Támogatható 

Pályázók köre

a) Mikro-, kis- és középvállalkozások

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt  év beszámolója alapján az 

árbevételének legalább 50%-a  magas szinten feldolgozott terméket előállító 

tevékenységből származik (TEÁOR lista szerint)

c) Legalább három lezárt , teljes üzleti év (100%-os anyavállalat is megfelelhet ennek)

d)  Az elszámolható összköltség nem haladja meg az utolsó lezárt év mérlegfőösszegét és 

árbevételét

e) A fejlesztés helyszíne a KM régión (Budapest + Pest megye) kívül van és a cégkivonatban 

szerepel

f) Az éves átlagos létszáma az utolsó lezárt évben minimum 1 fő volt

Támogatható 

tevékenységek

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz (min 50%) - önállóan is támogatható!

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új 

eszköz (max 25%)

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max 190e Ft/nm költség)

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódóan

e) Termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how

Kötelező 

vállalások

a) Létszámtartás:  a projekt befejezési évét  követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai 

létszám átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (bázislétszám: a 2013. év átlagos 

statisztikai állományi létszáma)

b) Nettó árbevétel növelése: a projekt befejezési évét  követő 2 üzleti évben az átlagos 

éves nettó árbevétel  növekménye átlagosan legalább 5%

A megvalósítás 

intervalluma

Projekt kezdés: legkorábban a pályázat benyújtását követő napon

Projekt befejezése legkésőbb:

- a projekt megkezdésétől számított egy éven belül, vagy 

- a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő egy éven belül (ha az korábbi) 

Kiválasztás, bírálat
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló keret 

kimerüléséig
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