
• Intenzitás: 25-50% 
• Fejlesztés területe: Pest megyén kívül. 
• Elérhető támogatás: várhatóan 10-200 millió Ft. 
• Támogatás formája: vissza nem térítendő, és hitellel kombinált. 
• Értékelés módja: gyors, folyamatos vagy szakaszos (jogosultság, és 
mérlegelést nem igénylő feltételek bírálata). 
• Keretösszeg 2015-ben: 100 milliárd Ft 
• Beadás kezdete: megjelenést követő 30. nap, váratóan 2015 májusa. 
• Kedvezményezettek: főleg termelő tevékenységet folytató KKV-k (TEÁOR 
első számjegy: 1-3).

Mivel készüljön, hogy növelje az esélyeit?

• Rendezze a tulajdoni jogviszonyokat a fejlesztés tervezett helyszínén 
(megfelelő helyszín felkutatása, bérleti szerződés frissítése, tulajdonos 
előzetes tájékoztatása, stb.), hogy ne a pályázás pillanatában derüljön ki, 
hogy például: a tulajdonos nem járul hozzá a fejlesztéshez, vagy nincs 
megfelelő telephely.
• Kérjen be árajánlatokat a gépekre és a fejlesztésre (90 napig tekint a pá-
lyázati rendszer egy ajánlatot érvényesnek, kérje ilyen határidővel Ön is!). 
• Állapodjon meg az előkészületekre, hogy már csak indítani kelljen, amint 
élesedik a kiírás. 
• Indítsa el az engedélyeztetési eljárást, mert könnyen lehet, hogy nélküle 
esélytelen nyerni! 
• Mérje fel, mekkora jelenlegi vevőinek felvevőképessége, vagy milyen pi-
acbővítési lehetőségei lehetnek, hogy le tudja kötni megnövekedett kapa-
citásait! 
• Ha az idei évben tervezi a megvalósítást, valószínűleg a támogató döntés 
előtt kell elindítani, mert a pályázati döntési folyamatok át fognak nyúlni az 
év utolsó harmadába. Ez azt jelenti, hogy a részletes pályázati feltételek 
ismerete nélkül kell a projektet elindítani, ami sok buktatót rejt a későbbi 
elszámolhatóság tekintetében.

Bízunk benne, hogy a fenti információk hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez, további információkkal, 
készséggel állunk rendelkezésére!
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Gépbeszerzés, technológiafejlesztés, telephelyfejlesztés
Gépbeszerzés, technológiafejlesztés, és ehhez kapcsolódóan infrastruktúrafejlesztés, gyártási licenc 
vagy Know-how támogatása várható. Minimális mértékben telephelyfejlesztés, felújítás, átalakítás. 


