
 

 
 

 
Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára 

KMOP-2012-1.2.1/B 
 

 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2013. november 15 
 
 A pályázat benyújtásának végső határideje: 2013. december 2. 
 
 Kedvezményezettek köre:  Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: 

 
o kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,  
o kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,  
o SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 
o szövetkezetek  

(kivéve nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek). 
A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum egy fő volt. 
 
Továbbá, 
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:  

o a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak 
minősülnek, 

o illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra 
vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és 
pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) 
bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok 
legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több 
állami szerv irányítja. 

 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell 
bejegyzésre kerülnie. 
A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati 
Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló 
projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások, valamint a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) 
pont szerinti vállalkozás esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú 
mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni (5000 
fő feletti településeken pályázhatnak a mikrovállalkozások). 

 



 

 
 

 
 Rendelkezése álló keretösszeg és támogatható pályázatok száma:  

 
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,52 Mrd 
forint. 

 
 Elszámolható költségek:  

 
A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el: 

 
Költség típusa A GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó része 

Regionális beruházási támogatásként 

Új, egyenként minimum nettó 
200.000 Ft értékű tárgyi 
eszköz beszerzése  

- 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. 

Információs technológia 
fejlesztéshez kapcsolódó, 
egyenként minimum nettó 
30.000 Ft értékű hardver 
beszerzése 

Információs technológia fejlesztéshez (beleértve az online 
megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern 
vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó 
komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket, üzleti 
alkalmazásokat) kapcsolódó hardverek egyenként minimum nettó 
30.000 Ft értékű eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén 
a számítógép konfiguráció egy tételnek számít. A konfigurációnak 
nem része a projektor és a fénymásoló) 

Infrastrukturális és ingatlan 
beruházás (maximum a projekt 
összes elszámolható 
költségének 50%-áig) 

a) Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége (A 
felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha 
azok technológiai célokat is szolgálnak): 

aa) Épületgépészeti gépek 
ab) ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi 

hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, 
felszerelések, 

ac) földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, egyéb 
fűtési és hűtési rendszerek és hozzájuk kapcsolódó 
berendezések,felszerelések, 

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

ae) eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és 
hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

af) szennyvíztároló, 



 

 
 

ag) központi fűtési, szellőzési, légfrissítő berendezések, 
ah) felvonók,  
ai) iparvágány, 
aj) hűtőkamra, 
ak) siló, 
al) ipari kapuk, 
am) a külső telefon és telekommunikációs hálózat 

csatlakozási pontjainak kiépítése, 
an) útépítés, parkoló, kerítés építés, 
ao) őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és 

távközlési alaphálózat kiépítése. 
b) Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei 

(kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás). 

Eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how 
beszerzésének költsége - 
maximum a projekt összes 
elszámolható költségének 
10%-áig 

A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a 
támogatásban részesíthető immateriális javakat a kötelező 
üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban használja fel.  
Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatóak el, ha 
teljesítik az alábbi feltételeket: 
1. kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben 

használhatóak fel, 
2. leírható eszközöknek kell őket tekinteni, 
3. piaci feltételek mellett, harmadik féltől kell őket 

megvásárolni,olyan társaságtól kell azokat beszerezni, amely 
felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem 
közvetlen , sem közvetett befolyása nincs, 

4. a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat 
és legalább 3 évig a kedvezményezett tulajdonában kell 
maradniuk. 

Információs technológia 
fejlesztéshez kapcsolódó 
szoftverek beszerzésének 
költségei (TESZOR lista 
alapján) 

A GOP Részletes Pályázati Útmutató VII. sz. mellékleteként 
megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR 
szám szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett 
TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre - az 
egyedi fejlesztésű szoftverek 
kivételével. Csak csomagolt szoftver lehet!!! 

Csekély összegű támogatásként 

Piacra jutás - maximum a 
projekt összes elszámolható 
költségének 5%-áig 

A piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett 
szolgáltatások: 

- vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja, 
- marketinganyagok, marketingakciók költsége, 
- marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés, 
- promóciós költségek, 
- a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs 

tevékenységek költségét. 
Vállalati HR fejlesztés -
elszámolható költségének 
5%-áig  

Vállalati HR fejlesztéshez kapcsolódó munkavállalók (képzés 
tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás) 
költsége: oktatók díja, külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet 



 

 
 

költsége, felhasznált tananyag, oktatási segédeszköz.  

Tanácsadás igénybevétele - 
elszámolható költségének 
5%-áig 

Tanácsadás igénybevétele esetén a támogatott tanácsadói 
területeken igénybevett tanácsadás díja: 

- vállalati stratégiai tanácsadás, 
- szervezetfejlesztési tanácsadás, 
- menedzsmentfejlesztési tanácsadás, 
- vállalati folyamatmenedzsment támogatása, 
- online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó 

tanácsadás, 
- technológiai fejlesztési tanácsadás, 
- marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, 
- logisztikai tanácsadás, 
- a horizontális célok (esélyegyenlőség és környezeti 

fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás 

Minőség-, környezet- és egyéb 
irányítási, vezetési, hitelesítési 
rendszerek, szabványok 
bevezetése - elszámolható 
költségének 5%-áig 

Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési 
rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának 
támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el: 

- rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, 
folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások 
készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a 
felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján 
elszámolt költségek). A rendszer kialakításának 
költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges 
felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével 
együtt számolható el.  

- Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító 
audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a 
tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, 
hitelesítő szervezet árajánlata alapján. 

- A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható. 
Támogatható rendszerek: 

- ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer 
bevezetése és tanúsíttatása, 

- ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú 
irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,  

- EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer 
bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, 

- ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói 
követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

- AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO 
beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási 
rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 

- ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai 
többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer 
bevezetése és tanúsíttatása, 



 

 
 

- Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, 
ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, 

- MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése 
és tanúsítása, 

- ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment 
követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

- ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai 
rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment 
követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

- ISO/IEC 20000 informatikai szolgáltatás menedzsment 
követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

- COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó 
menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer 
bevezetése és tanúsíttatása, 

- ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi 
rendszer akkreditálása, 

- MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket 
működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) 
szerinti terméktanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása, 

- MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek 
felkészültségének általános követelményei) szerinti ellenőrzési 
rendszerek bevezetése és akkreditálása,  

- MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását 
irányító tanúsítási szervekre vonatkozó általános feltételek) 
szerinti személyzettanúsítási rendszer bevezetése és 
akkreditálása, 

- TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával 
kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő 
irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 

- ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási 
rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, 

- TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, 
adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások 
minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és 
tanúsíttatása, 

- EN 16001 Energiairányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása; 

- Kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának MSZ EN ISO 
22716:2008 szabvány szerinti  rendszerének bevezetése és 
tanúsíttatása; 

- MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének 
minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű 



 

 
 

minőségirányítási követelmények, 
- MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének 

minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános 
minőségirányítási követelmények, 

- MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének 
minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető 
minőségirányítási követelmények, 

- MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások 
követelményei, 

- MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. 
Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja 
és mérése. 

 
Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég 
olyan Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját 
minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító 
szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint. 

 
 

 Maximális finanszírozási összeg/arány:  
 
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió 
Ft, maximum 200 millió Ft, de maximum az alábbiakban meghatározott támogatási mértéknek 
megfelelő arányban: 

 
Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 
 
Az elnyerhető támogatás mértéke a Pest megyében megvalósuló projektek esetében 

aa) Mikro-, és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 50%-a, 
ab) Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 40 %-a,  
ac) a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetében az összes 

elszámolható költség maximum 30%-a. 
 

Az elnyerhető támogatás mértéke a Budapesten megvalósuló projektek esetében 
ad) Mikro-, és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 30%-a, 
ae) Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 20 %-a,  
af) a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetében az összes 

elszámolható költség maximum 10%-a. 
 

Jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás, „azon vállalkozások, amelyek 
megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. 
melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 
800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-
nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg 
vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.”. 
 



 

 
 

 Az önrész összetétele 
A pályázónak 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. 
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját 
forrással kell rendelkeznie. 
A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az 
első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani. 
 
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50% előleg igényelhető. 

 
 

 Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni:  
 

o Korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 
Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs 
összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért jogosulatlanság miatt elutasításra kerül. 
(Jelentős kockázatot jelent többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a pályázó 
székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt 
megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)  
A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. 
Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a jelen fejezet a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés 
érvényét veszítheti. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például: 
- ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között 

egyezés áll fenn,  
- a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,  
- a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,  
- a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi 

vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, 
- pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes 

kiegyenlítés révén történik. 
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Közép-Magyarországi 
Operatív Program (a továbbiakban: KMOP)  

a) KMOP-2013-1.2.1/A,  
b) KMOP-2013-1.2.1/B,  

pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban, vagy 
akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott 
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében már az adott 
naptári évben részesült támogatásban. 
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások 
egy vállalkozásnak minősülnek. 
Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az 
a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, 
a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül. 



 

 
 

o Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 
1. aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés 
időszaka ebbe nem számít bele, vagy; 

2. aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat 
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 bevételét. 

3. amelynek mérleg-főösszege a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot 
jelentő) éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható 
költségének összegét. 

4. akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója alapján negatív; 

5. akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója 
alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 
csökkent. 
 

 Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek 

Kockázati szempontok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül 
legalább egy teljesül: 

a) aki, vagy amely nem tesz nyilatkozatot, hogy a projektben beszerzett eszközöket az érintett 
eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, fő tevékenysége szerint 
kereskedőnek, vagy gyártónak  minősülő szállítótól vásárolta, a piacon szokványos jótállási 
és szavatossági feltételek biztosítása mellett; 

b) aki, vagy amely a pályázatra konzorciumban (nem egyedül) pályázik; 
c) akivel, vagy amellyel szemben APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a 

pályázat benyújtásának időpontjában. 

 Kötelező vállalások 

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 üzleti év éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma. 



 

 
 

ÉS 
a) A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak 

(egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, 
alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és 
kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti 
vonatkozó sora) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást 
megelőző üzleti év) képest.  

 
Szb + (T * 0,05) < (Sz1 + Sz2)/2 

 
VAGY 

b) A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak 
(egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak 
után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében 
megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 
5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.  

 
Szb * 1,05< (Sz1 + Sz2)/2 

 
Ahol: 
Szb: Összes személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben 
Sz1: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben 
Sz2: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben 
T: megítélt támogatás összege 
Személyi jellegű kifizetés: a foglalkoztatott számára elszámolt bruttó bér és egyéb személyi 
jellegű kifizetés (pl: kettős könyvvitel esetén az 54 és 55 –ös számla főkönyvi számla). 
 

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően 
kerülnek ellenőrzésre.  

 

 A projekt megkezdése  

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető. 
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.  
A projektek megkezdési időpontjának az első beszerzendő gép, berendezés, szoftver írásbeli 
megrendelése, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre a megvalósításra 
megkötött első szerződés megkötésének dátuma minősül. 

 A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 
projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási 
Szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül.  
 



 

 
 

 
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap. 

A projekt keretében a projekt (fizikai) megvalósítás befejezése napjáig felmerült költségek 
számolhatók el. 
A projekt (fizikai) megvalósítása: A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a 
támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás 
során keletkezett számlák - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - 
kiegyenlítése megtörtént. A projekt (fizikai) megvalósítás dátuma a projekt megvalósítási ideje 
alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően alátámasztott költségek közül a 
legkésőbbi kifizetés dátuma. 

  
 Fenntartási kötelezettség 

 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, 
információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott 
régióban fenntartja és üzemelteti. 
Illetve, azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 
800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi 
határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján 
azért nem tekinthetik KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül 
vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, vállalnia kell, hogy a 
projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. 

 
 
 
Hivatkozás: www.ujszechenyiterv.gov.hu 


