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1. Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése 
 
Pályázók köre:    Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások 
Azonosító szám:    KDOP-2.1.1/G-11 
Pályázati forrás mértéke:   5-50 millió Ft 
Támogatott projektek száma:   32 db 
Támogatási intenzitás:   50% 
Előleg mértéke:    25% 
Önállóan támogatható tevékenység: Turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó építés, felújítás, eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése. 
Önállóan nem támogatott tevékenység: a turisztikai szolgáltatás piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység 
(max. 8%); a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést 
csökkentő infrastruktúra kiépítése (max. 35%); szabadvízi strandok területén vendéglátó egységek fejlesztése, kialakítása (max. 
35%); attrakcióhoz kapcsolódó arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra kialakítása 
(max. 35%); illemhely kialakítása (max. 35%); energia-hatékony működését javító beruházások (max. 35%); élő állat vásárlása 
(max. 3 millió Ft); képzés (max. 3%, 2 millió Ft); szálláshely férőhelyeinek kapacitás-bővítése, szolgáltatásainak 
fejlesztése (a Közép-dunántúli régióban támogatott) 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: nyilvánosság biztosítása (max. 1%); könyvvizsgálat (50 millió Ft felett, max. 
0,5%); akadálymentesítés, azbesztmentesítés. 
Nem támogatott tevékenységek: bűnmegelőzési tevékenység; vendéglátó egységek fejlesztése; éjszakai, illetve felnőtt 
tematikájú szórakozóhely; rendezvények megrendezése, lebonyolítása; főtevékenységként kereskedelmi tevékenység célját 
szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47); egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása; olyan járművek beszerzése, amelyek 
igazolható módon nem kizárólag turisták szállítására kerülnek felhasználásra. 
Elszámolható költségek: projekt előkészítés (max. 6%); megvalósíthatósági tanulmány (max. 1 millió Ft); 
projektmenedzsment (max. 2%, 2 millió Ft); építési műszaki ellenőr (építési költségek max. 1,5%-a); jogi szolgáltatás (max. 
0,5%); nyilvánosság biztosítása (max. 1%); üzleti marketingterv (max. 8%); képzés (max. 3%, 2 millió Ft); élő állat beszerzés 
(max. 5 millió Ft). 
Nem elszámolható költség: közbeszerzés költsége, terület és ingatlanvásárlás, tartalék, könyvvizsgálat költsége 
Várható kiírás: 2011.03.01. – 2011.05.31. és 2011.06.01. – 2011.12.31. 
Kötelezően létrehozandó munkahelyek száma: 1 fő 
 
 

 
 

1. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (A) 
 
Pályázók köre:  Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások, egyéb, költségvetési szerv, nonprofit 

szervezet 
Azonosító szám:    KEOP-2011-4.2.0/A 
Pályázati forrás mértéke:   1-50 millió Ft 
Támogatási intenzitás:  Mikro-KKV 50%, egyéb 40%, költségvetési szerv 85%, nonprofit szervezet 60% 
Előleg mértéke:   25% 
Önállóan támogatható tevékenység: fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; 
használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; gazdasági-termelési folyamat közvetlen 
hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; villamosenergia termelés napelemes rendszer 
segítségével. 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás előtt és auditori ellenjegyzés a 
megvalósulás után; épületenergetikai számítás elkészítése és az épületenergetikai tanúsítvány kiállítása. 



Nem támogatott tevékenységek: hasábfát hasznosító tüzelőberendezések beépítése; levegő-levegő hőszivattyús rendszerek 
telepítése; használt eszköz beszerzésére; lakás-beruházási tevékenységek; az önállóan támogatható tevékenységeken kívül 
semmilyen más tevékenység. 
Elszámolható költségek: projekt előkészítés (max. 6%); tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (audit) (max. 4%, 3 millió 
Ft); engedélyek, hatósági díjak, egyéb adók és illetékek valamint közbeszerzési szakértői díjak (az előkészítés része); 
eszközbeszerzés; tájékoztatás, nyilvánosság; tanulmányok és vizsgálatok elkészítése. 
Nem elszámolható költség: az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban 
felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában 
határozza meg; visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adok; a pályázatok megírásának költségei; 
bármilyen, 2007. január 1. előtt felmerült költség; az audit által nem alátámasztott kapacitás kiépítése; próbaüzem. 
Várható kiírás:   2011.03.01-től felfüggesztésig 
 
 

2. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (B) 
 
Pályázók köre:  Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások, egyéb, költségvetési szerv, nonprofit 

szervezet 
Azonosító szám:    KEOP-2011-4.2.0/B 
Pályázati forrás mértéke:   50 millió Ft – 1 milliárd Ft 
Támogatási intenzitás:  Mikro-KKV 50%, egyéb 40%, költségvetési szerv 85%, nonprofit szervezet 60% 
Előleg mértéke:   25%, de maximum 300 millió Ft 
Önállóan támogatható tevékenység: napenergia hasznosítása; biomassza-felhasználás; szilárd és/vagy folyékony 
alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése; 
geotermikus energia hasznosítása; hőszivattyús rendszerek telepítése; hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás 
felhasználásával; szélenergia hasznosítása; megújuló energiaforrások kombinálása; megújuló energiaforrásokat hasznosító 
közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása. 
Nem támogatott tevékenységek: lakás-beruházási tevékenységek; a kapcsolt hő- és villamosenergia együttes előállítását 
végző projektek; ezen projekttípusok támogatására a KEOP-2011-4.4.0 kódszámú konstrukció keretében van lehetőség; nem 
támogathatók azon épületek fűtési energiaigényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére vonatkozó projektek, ahol 
a közvetlenül pályázat tárgyát képező épület(ek) a pályázat benyújtása előtt nem felel(nek) meg a 7/2006 TNM rendeletben 
előírt, az épület(ek) hőveszeteségtényezőjére vonatkozó követelményértéknek; köztes energiahordozó (pl. olaj és etanol) 
biomasszából történő előállítása és közlekedés célú felhasználása; 40 MWth kapacitásnál nagyobb hőtermelő erőműegység 
kiépítése. 
Elszámolható költségek: projekt előkészítés (max. 6%); immateriális javak / szellemi termékek megszerezése; ingatlan és 
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (max. 10%); terület-előkészítés, területrendezés; sajátos technológiai 
műveletek; építési munkák (max. 4%); eszközbeszerzés; projektmenedzsment (Max. 1-8%, 2,5 millió - 60 millió Ft); mérnöki 
feladatok (max. 0,5%); tájékoztatás, nyilvánosság (max. 1%, 3 millió Ft); egyéb: engedélyek költségei, értékbecslés 
/ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/, közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/, egyéb hatósági díjak, egyéb adók és illetékek, 
időszakos területhasználati díj. 
Nem elszámolható költség: bármilyen, 2007. január 1. előtt felmerült költség; olyan alvállalkozói szerződésekkel 
kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit; az olyan közvetítőkkel kötött 
alvállalkozói szerződések költsége a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg; készletek; 
használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések; üzletrész- és részvényvásárlás; lakó épületek 
építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; állatvásárlás; alapvető 
irodai szoftverek; természetbeni hozzájárulások; operatív lízing díj; biztosítások költségei; az elkülönített számla nyitásán, 
vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül egyéb pénzügyi, banki költség, stb.. 
Várható kiírás:   2011.03.01-től felfüggesztésig 
 
 

3. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-
, valamint biometán-termelés 

 
Pályázók köre:  Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások, egyéb, költségvetési szerv, nonprofit 

szervezet 
Azonosító szám:    KEOP-2011-4.4.0 
Pályázati forrás mértéke:  1 millió Ft – 1 milliárd Ft;  

Napenergia hasznosítása esetén 50 millió Ft – 1 milliárd Ft 
Támogatási intenzitás:  Mikro-KKV 50%, egyéb 40%, költségvetési szerv 85%, nonprofit szervezet 60% 
Előleg mértéke:    25%, de maximum 300 millió Ft 



Önállóan támogatható tevékenység: napenergia alapú villamosenergia termelés, max. 500 kW teljesítményig; biomassza-
felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre; vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, 
villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása; biogáz-termelés és felhasználás: biogáz-termelés kapcsolt hő- és 
villamosenergia-előállításra, Szennyvízből keletkező biogáz hasznosítás, depóniagáz hasznosítási rendszer, meglévő biogáz-
termelésen alapuló, új biogáz-termelő kapacitások; geotermikus energia hasznosítása: kaszkád rendszerű hő-és villamosenergia-
termelés, villamosenergia termelés; szélenergia-hasznosítás: villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok 
fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek, villamosenergia-hálózathoz csatlakozó 
szélerőművek (<50 kW), azok hálózati csatlakozásának kiépítése; megújuló energiaforrások kombinálása. 
Nem támogatott tevékenységek: szilárd biomassza-tüzelésű erőművi egység, amennyiben nem kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelést végez, nem esik a 2007. évi LXXXIV tv. összevont kiserőművi engedélyköteles kategóriában vagy a 
támasztótüzelésnél nagyobb fosszilis energiafelhasználással járó vegyes tüzelést valósít meg.; meglévő fosszilis (lignit, kőszén, 
földgáz) energiaforrást felhasználó erőműegységek vegyes-tüzelésre történő átállása; önmagában a szilárd biomassza 
beszerzéshez, tároláshoz szükséges logisztikai rendszer, épületek, berendezések, gépek; a 20 MWe kapacitásnál nagyobb 
biomassza-égetőmű; nem támogatható biogáz-termelés és hasznosítás, amennyiben nem kapcsolt hő és villamosenergia-
előállítás történik vagy az önfogyasztáson túl előállított hőenergia legalább 25%-a nem hasznosul. 
Elszámolható költségek: ELŐKÉSZTÉS: szellemi termékek megszerzése, projektmenedzsment, közbeszerzés, tervezés, 
tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (max. 6%); ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (max. 
10%); szellemi termékek megszerzése; terület-előkészítés, területrendezés; sajátos technológiai műveletek; építési munkák; 
eszközbeszerzés; projektmenedzsment (Max. 1-8%, 2,5 millió - 60 millió Ft); közbeszerzés; mérnöki feladatok (max. 4%); 
tájékoztatás, nyilvánosság (max. 1%, 3 millió Ft); egyéb: engedélyek költségei, értékbecslés, közbeszerzési eljárási díj, egyéb 
adók és illetékek, egyéb hatósági díjak. 
Nem elszámolható költség: olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a 
tevékenység végrehajtásának költségeit; az olyan közvetítőkkel kötött alvállalkozói szerződések költsége a kifizetést a 
tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg; használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, 
eszközök, felszerelések; üzletrész- és részvényvásárlás; lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek 
építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; állatvásárlás; alapvető irodai szoftverek, természetbeni hozzájárulások, 
biztosítások költségei, operatív lízing díj; az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül 
egyéb pénzügyi, banki költség, veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó 
általános és céltartalékok; előlegszámla, amelynél a részszámla vagy végszámla még nem került benyújtásra; deviza átváltási 
jutalékok és veszteségek, jutalékok és osztalék, profit kifizetése; visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő 
adok, bírságok, kötbérek és perköltségek; a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; 
projektmenedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozók bére; fordítás, tolmácsolás, tartalék, bármilyen, 2007. január 1. 
előtt felmerült költség. 
Várható kiírás:   2011.03.01-től felfüggesztésig 
 
 

4. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek 
előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 

 
Pályázók köre:  Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások, egyéb, költségvetési szerv, központi 

költségvetési szerv 
Azonosító szám:    KEOP-2011-4.7.0 
Pályázati forrás mértéke:  10 millió Ft – 1 milliárd Ft;  
Támogatási intenzitás:  Mikro-KKV 50%, egyéb 40%, költségvetési szerv 85%, központi költségvetési szerv 

100% 
Előleg mértéke:    25% 
Önállóan támogatható tevékenység: A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek: 2500 méternél 
mélyebb fúrás, vagy meglévő kút esetén koncessziós szerződés; 2500 méternél sekélyebb fúrás, illetve meglévő kút esetén 
vízjogi engedély megszerzése; meglévő kút esetében annak állapotvizsgálata, rétegvizsgálata; az elvi vízjogi engedély 
megszerzéséhez szakvélemények, tanulmányok, vizsgálatok elkészítése; 2500 méternél mélyebb tárolóknál létesítendő kutak 
esetében előzetes geofizikai mérések és földtani adatok alapján felállított 3D-s földtani modell elkészítése és kiértékelése; 2500 
méternél sekélyebb kutak esetén korábbi archív geofizikai mérések kiértékelése, geológiai modell felállítása; Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. Projektfejlesztési tevékenységek: geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és 
hidrogeológiai modellek elkészítése; vízjogi és egyéb engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó vizsgálatok, tanulmányok, 
engedélyezési dokumentációk készítése, engedélyeztetése; próbafúrás elvégzése; kútgeofizikai felmérés, mintavételi, 
laboratóriumi, vizsgálatok; meglévő kút termelő vízkúttá átalakítása; kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény és/vagy 
gépészeti beruházások; felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés; ideiglenes tárolómedence kialakítása;  a geotermikus 
hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek 
elkészítése, engedélyek megszerzése; a projektfejlesztési szakaszhoz és a megvalósításhoz szükséges tenderdokumentáció 



elkészítése; tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kötődő tevékenység; támogatási kérelem elkészítése angol nyelven; részletes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; projektmenedzsment tevékenységek. 
Nem támogatott tevékenységek: kizárólag hőszivattyús technológiához kapcsolódó kutak létesítése; visszasajtoló kút 
létesítése. 
Elszámolható költségek: PROJEKTFEJLESZTÉST MEGELŐZŐ ELŐKÉSZTÉS: szellemi termékek megszerzése, 
egyéb, tervezés, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (max. 6%); szellemi termékek megszerzése; ingatlan és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (max. 10%); terület-előkészítés, területrendezés; építési munkák; eszközbeszerzés; 
projektmenedzsment (Max. 1-8%, 2,5 millió - 60 millió Ft); közbeszerzés; mérnöki feladatok (max. 4%); tájékoztatás, 
nyilvánosság (max. 1%, 3 millió Ft); tanulmányok és vizsgálatok elkészítése; tervezés és egyéb: engedélyek költségei, 
értékbecslés, közbeszerzési eljárási díj, egyéb adók és illetékek, egyéb hatósági díjak. 
Nem elszámolható költség: olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a 
tevékenység végrehajtásának költségeit; az olyan közvetítőkkel kötött alvállalkozói szerződések költsége a kifizetést a 
tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg; készletek, fogyasztási cikkek beszerzése, használt műszaki 
vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések, jármű pótkocsi, félpótkocsi beszerzése; üzletrész- és 
részvényvásárlás; lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, 
bérleti díjak; apportált eszköz, ingatlan értéke, állatvásárlás, alapvető irodai szoftverek, természetbeni hozzájárulások, operatív 
lízing díj, biztosítások költségei; az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül egyéb 
pénzügyi, banki költség; veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és 
céltartalékok; deviza átváltási jutalékok és veszteségek, jutalékok és osztalék, profit kifizetése, levonható vagy nem a végső 
kedvezményezettet terhelő adok; bírságok, kötbérek és perköltségek; a pályázatok megírásának költségei a felmerülés 
időpontjától függetlenül; bérek, bérjellegű költségek és járulékaik keretében nem adóköteles juttatás; tartalék; bármilyen, 2007. 
január 1. előtt felmerült költség. 
Várható kiírás:   2011.03.01-től felfüggesztésig 
 
 

5. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva 

 
Pályázók köre:  Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások, egyéb, költségvetési szerv, nonprofit 

szervezet 
Azonosító szám:    KEOP-2011-4.4.0 
Pályázati forrás mértéke:  1 millió Ft – 500 millió Ft;  

EÜ intézmények esetén 1 millió Ft – 800 millió Ft 
Támogatási intenzitás:  Mikro-KKV 50%, egyéb 40%, költségvetési szerv 60%, nonprofit szervezet 60% 
Előleg mértéke:    25%, de maximum 300 millió Ft 
Önállóan támogatható tevékenység: Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: az épületek hőtechnikai 
adottságainak javítása; intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek 
korszerűsítése. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre; biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, 
energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása 
fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre; geotermális energia hasznosítása; hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre 
és/vagy fűtésrásegítésre; napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-
ellátásához villamosenergia-termelés céljából. 
Nem támogatott tevékenységek: új építmény létrehozására; lakásberuházási tevékenységek; távhőrendszerről való leválás; 
hőszivattyú telepítésére irányuló tevékenységeknél nem támogathatóak, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek; vállalkozások 
esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások.  
Elszámolható költségek: ELŐKÉSZTÉS: szellemi termékek megszerzése, projektmenedzsment, közbeszerzés, egyéb, 
tervezés, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (max. 6%); szellemi termékek megszerzése; ingatlan és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (max. 10%); terület-előkészítés, területrendezés; sajátos technológiai műveletek; 
építési munkák; eszközbeszerzés; projektmenedzsment (max. 1-8%, 2,5 millió - 60 millió Ft); közbeszerzés; mérnöki feladatok; 
tájékoztatás, nyilvánosság (max. 1%, 3 millió Ft); egyéb: engedélyek költségei, értékbecslés, közbeszerzési eljárási díj, egyéb 
adók és illetékek, egyéb hatósági díjak. 
Nem elszámolható költség: olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a 
tevékenység végrehajtásának költségeit; az olyan közvetítőkkel kötött alvállalkozói szerződések költsége a kifizetést a 
tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg; készletek, nem a kizárólag a tüzelőanyag mozgatására 
használható beszerzése; használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések; üzletrész- és 
részvényvásárlás, lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, 
bérleti díjak; állatvásárlás, alapvető irodai szoftverek, természetbeni hozzájárulások, operatív lízing díj, biztosítások költségei; az 
elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül egyéb pénzügyi, banki költség; veszteségekre, 



esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok, deviza átváltási jutalékok 
és veszteségek, jutalékok és osztalék, profit kifizetése, visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók, 
bírságok, kötbérek és perköltségek; a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; projekt 
menedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozok bére; bérek, bérjellegű költségek és járulékaik keretében nem 
adóköteles juttatás; fordítás, tolmácsolás, tartalék, bármilyen, 2007. január 1. előtt felmerült költség. 
Várható kiírás:   Még nincs időpont!!!!!! 
 
 

 
 

1. KKV technológia-fejlesztés 
 
Pályázók köre:  Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok; SZJA hatálya alá 

tartozó egyéni vállalkozók; szövetkezetek 
Azonosító szám:    GOP-2011-2.1.1/A 
Pályázati forrás mértéke:  3 millió Ft – 20 millió Ft;  
Támogatott projektek száma: 3500-4000 db 
Támogatási intenzitás:  Max. 40% 
Előleg mértéke:    Nincs!!!!! 
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: aki nem rendelkezik legalább kettő 
lezárt teljes üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy ki a jelen projektjének az 
elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. Mikrok esetén a 
VIII/D, E, F és XII/A. számú melléklet településlistái alapján, kis- és középvállalkozások esetén a VIII/A, B, C. és XII/B. 
számú melléklet településlistája alapján. 
Önállóan támogatható tevékenység: új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára; információs 
technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára (a X. számú mellékletben 
felsorolt VTSZ szám alá tartozó lista). Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára (a IX. számú 
megadott TESZOR lista alapján). 
Nem támogatott tevékenységek: minden, ami nincs a X. számú mellékletben felsorolt VTSZ szám alá tartozó listában, 
valamint a IX. számú megadott TESZOR listában. 
Nem elszámolható költség: A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott 
szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei. A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK 
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki gépek, 
berendezések, immateriális javak és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke. Garanciális költségek, franchise díj, működési 
és általános költségek (rezsi), reprezentációs költségek. A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más 
telephelyre történő áttelepítési költsége. A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, előkészítési célú tevékenység költségei 
(pályázatkészítés, pályázati menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj). Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia 
költségei, kamatköltségek, jogszabály-frissítési díj, utazási- és szállásköltségek, kiszállási díj, fordítási költségek, levonható ÁFA. 
Foglalkoztatás költségei. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele: szerszámkészlet, műszaki eszközök felújítási, karbantartási 
költségei, meglévő gépek átalakításának költségei, eszközök leszerelési költsége, a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
irodabútor, készletek beszerzése, fogyasztási cikkek beszerzése, jármű pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, az apportált eszköz, 
ingatlan értéke, üzletrész- és részvényvásárlás, stb... Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how. 
Infrastrukturális és ingatlan beruházás. Információs technológia-fejlesztések: webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain 
név karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a 
pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik honlappal, informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, a 
terméktámogatási díj. Vállalati HR fejlesztés: munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége. Tanácsadás 
igénybevétele: adótanácsadás és könyvelés díja, forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, valamint a pályázat életútja 
alatti bármilyen a pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás díja, az olyan közvetítőkkel kötött vállalkozói szerződéssel 
kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza 
meg. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása. Beruházás előkészítési költség: tervezés és engedélyeztetés költségei, építés előkészítés költsége, területszerzéssel 
kapcsolatos tevékenységek költségei. 
 
Várható kiírás:   2011.03.01 – 2011.12.31. 
 



Kötelező vállalások: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának 
átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá, ÉS a projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű 
ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez képest vagy a projekt befejezési évét követő két üzleti 
év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. 
 
 
 

2. Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára 
 
Pályázók köre:  Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok; SZJA hatálya alá 

tartozó egyéni vállalkozók; szövetkezetek 
Azonosító szám:    GOP-2011-2.1.1/B  
Pályázati forrás mértéke:   15 millió Ft – 100 millió Ft;  
Támogatott projektek száma: 600-800 db 
Támogatási intenzitás:  25-35% 
Előleg mértéke:    25% 
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: aki nem rendelkezik legalább kettő 
lezárt teljes üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy ki a jelen projektjének az 
elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. Mikrok esetén a 
VIII/D, E, F és XII/A. számú melléklet településlistái alapján, kis- és középvállalkozások esetén a VIII/A, B, C. és XII/B. 
számú melléklet településlistája alapján. 
Önállóan támogatható tevékenység: Regionális beruházási támogatásként: eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan 
beruházás; információs technológia fejlesztés; az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések. Csekély összegű támogatásként: piacra jutás; vállalati HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele; minőség-, 
környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. 
Elszámolható költségek: Regionális beruházási támogatásként: új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz 
beszerzése; információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése; 
infrastrukturális és ingatlan beruházás; eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének 
költsége; információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei. Csekély összegű 
támogatásként: piacra jutás; vállalati HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése.  
Nem elszámolható költség: A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott 
szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei. A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK 
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki gépek, 
berendezések, immateriális javak és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke. Garanciális költségek, franchise díj, működési 
és általános költségek (rezsi), reprezentációs költségek. A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más 
telephelyre történő áttelepítési költsége. A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, előkészítési célú tevékenység költségei 
(pályázatkészítés, pályázati menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj). Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia 
költségei, kamatköltségek, jogszabály-frissítési díj, utazási- és szállásköltségek, kiszállási díj, fordítási költségek, levonható ÁFA. 
Foglalkoztatás költségei. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele: szerszámkészlet, műszaki eszközök felújítási, karbantartási 
költségei, meglévő gépek átalakításának költségei, eszközök leszerelési költsége, a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
irodabútor, készletek beszerzése, fogyasztási cikkek beszerzése, jármű pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, az apportált eszköz, 
ingatlan értéke, üzletrész- és részvényvásárlás, stb... Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how. 
Infrastrukturális és ingatlan beruházás. Információs technológia-fejlesztések: webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain 
név karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a 
pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik honlappal, informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, a 
terméktámogatási díj. Vállalati HR fejlesztés: munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége. Tanácsadás 
igénybevétele: adótanácsadás és könyvelés díja, forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, valamint a pályázat életútja 
alatti bármilyen a pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás díja, az olyan közvetítőkkel kötött vállalkozói szerződéssel 
kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza 
meg. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása. Beruházás előkészítési költség: tervezés és engedélyeztetés költségei, építés előkészítés költsége, területszerzéssel 
kapcsolatos tevékenységek költségei. 
 
Várható kiírás:   2011.03.01 – 2011.12.31. 
 
Kötelező vállalások: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának 
átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá, ÉS a projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű 



ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez képest vagy a projekt befejezési évét követő két üzleti 
év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. 
 
 
 

3. Mikrovállalkozások fejlesztése 
 
Pályázók köre:  Mikrovállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) 
Azonosító szám:  GOP-2011-2.1.1/M 
A projekt egyedi elvárása: A projektgazdának minimum 10% önerővel kell rendelkeznia, maximum 45% vissza 

nem térítendő és maximum 60% mikrohitel felvételével valósíthatja meg projektjét! 
Pályázati forrás mértéke:   Vissza nem térítendő: 1 millió Ft – 4 millió Ft 
     Mikrohitel: 1 millió ft – 8 millió Ft  
Támogatott projektek száma: 1800 - 2000 db 
Támogatási intenzitás:  45% 
Előleg mértéke:    Nincs!!! 
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: akinek éves nettó árbevétele a 
pályázat benyújtását megelőző, jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió 
Ft-ot; akinek éves nettó árbevétele a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján meghaladja a 200 millió 
Ft-ot. Mikrok esetén a VIII/D, E, F és XII/A. számú melléklet településlistái alapján. 
Önállóan támogatható tevékenység: eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan beruházás; információs technológia 
fejlesztés. Az ingatlan vásárlás is elszámolható max. 45%-os támogatással!!!!! 
Elszámolható költségek: Csekély összegű támogatásként: új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz 
beszerzése; információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése; 
infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás; információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének 
költségei. 
Nem elszámolható költség: A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott 
szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei. A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK 
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki gépek, 
berendezések, immateriális javak és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke. Garanciális költségek, franchise díj, működési 
és általános költségek (rezsi), reprezentációs költségek. A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más 
telephelyre történő áttelepítési költsége. A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, előkészítési célú tevékenység költségei 
(pályázatkészítés, pályázati menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj). Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia 
költségei, kamatköltségek, jogszabály-frissítési díj, utazási- és szállásköltségek, kiszállási díj, fordítási költségek, levonható ÁFA. 
Foglalkoztatás költségei. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele: szerszámkészlet, műszaki eszközök felújítási, karbantartási 
költségei, meglévő gépek átalakításának költségei, eszközök leszerelési költsége, a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
irodabútor, készletek beszerzése, fogyasztási cikkek beszerzése, jármű pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, az apportált eszköz, 
ingatlan értéke, üzletrész- és részvényvásárlás, stb. Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható 
költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási 
költségek. Információs technológia-fejlesztések: webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain név karbantartási díja, 
honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának 
időpontjában rendelkezik honlappal, informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, a terméktámogatási díj. Ingatlan 
vásárláshoz kapcsolódó járulékos költségek (díjak, illetékek, kapcsolódó szolgáltatások költsége, stb). Szántóföld, ültetvény, 
erdő, halastó, gyepterület. Ügyvédi díjak, közjegyző, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek. 
Várható kiírás:   2011.03.01 – 2011.12.31. 
Kötelező vállalások: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő két üzleti év személyi jellegű 
ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át. 
 
 

4. Technológia és foglalkoztatás 
 
Pályázók köre:  Közép- és nagy vállalkozások 
Azonosító szám:  GOP-2011-2.1.3 
A projekt egyedi elvárása: A vállalkozásnak minimum 50 fő átlagos statisztikai állományi létszámának kell 

lenni!!! 
Pályázati forrás mértéke:  100 millió Ft – 1 milliárd Ft 
Támogatott projektek száma: 100-150 db 
Támogatási intenzitás:  35% 
Előleg mértéke:    10% 



Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Olyan vállalkozások pályázhatnak: amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 
a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt. amennyiben a pályázó nem bejegyzett 
szervezet, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a 
bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. Mikrok esetén a VIII/D, E, F és XII/A. számú melléklet 
településlistái alapján, kis- és középvállalkozások esetén a VIII/A, B, C. és XII/B. számú melléklet településlistája alapján. 
Önállóan támogatható tevékenység: Regionális beruházási támogatásként: új munkavállalók foglalkoztatása, a projekt 
megkezdést követően, az első 12 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan; 
eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan beruházás; információs technológiafejlesztés; az eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Csekély összegű támogatásként: piacra jutás; vállalati HR fejlesztés; tanácsadás 
igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. 
Elszámolható költségek: Regionális beruházási támogatásként: z újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 
18 hónapra; új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése; információs technológiafejlesztéshez 
kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése; infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 
30%); eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége (max. 10%); információs 
technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei (max. 5%, 50 millió Ft). Csekély összegű 
támogatásként: piacra jutás (max. 5%, 50 millió Ft); vállalati HR fejlesztés (max. 5%, 50 millió t); tanácsadás igénybevétele 
(max. 5%, 50 millió Ft); minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása (max. 5%, 50 millió Ft). 
Nem elszámolható költség: A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott 
szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei. A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK 
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki gépek, 
berendezések, immateriális javak és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke. Garanciális költségek, franchise díj, működési 
és általános költségek (rezsi), reprezentációs költségek. A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más 
telephelyre történő áttelepítési költsége. A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, előkészítési célú tevékenység költségei 
(pályázatkészítés, pályázati menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj). Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia 
költségei, kamatköltségek, jogszabályfrissítési díj, utazási- és szállásköltségek, kiszállási díj, fordítási költségek, levonható ÁFA. 
Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele: szerszámkészlet, műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, meglévő gépek 
átalakításának költségei, eszközök leszerelési költsége, a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, irodabútor, készletek 
beszerzése, fogyasztási cikkek beszerzése, jármű pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, az apportált eszköz, ingatlan értéke, 
üzletrész- és részvényvásárlás, stb. Információs technológia-fejlesztések: webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain név 
karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat 
benyújtásának időpontjában rendelkezik honlappal, informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, a terméktámogatási 
díj. Vállalati HR fejlesztés: munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége. Tanácsadás igénybevétele: adótanácsadás 
és könyvelés díja, forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, valamint a pályázat életútja alatti bármilyen a pályázat 
megvalósítására irányuló tanácsadás díja, az olyan közvetítőkkel kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült 
költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg. Minőség-, 
környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Beruházás 
előkészítési költség: tervezés és engedélyeztetés költségei, építés előkészítés költsége, területszerzéssel kapcsolatos 
tevékenységek költségei. 
Várható kiírás:   2011.03.01 – 2011.12.31. 
Kötelező vállalások: Nem valósul meg új munkahelyek teremtése: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben 
az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá ÉS a projekt befejezési évét követő 
két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez képest, 
VAGY a projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a 
bázisévhez képest. 
 
 

5. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára 
 

6. Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára 
 

7. Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása 
 
Részletek a sumegterseg.hu – Kistérség gazdasága alatt Új Széchenyi Terv Excel formátumban.  
 
 
 



 
 

1. Vállalati innováció 
 
Pályázók köre:  Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok; szövetkezetek 
Azonosító szám:  GOP-2011-1.3.1/A, GOP-2011-1.3.1/B 
Pályázati forrás mértéke:  15 millió Ft – 500 millió Ft 
Támogatott projektek száma: GOP-2011-1.3.1/A esetén 320-490 db, a GOP-2011-1.3.1/B esetén 180-210 db 
Támogatási intenzitás:  GOP-2011-1.3.1/A esetén 45%, a GOP-2011-1.3.1/B esetén 55% 
Előleg mértéke:    25% 
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: kettős könyvvitelt vezetnek; nem tartoznak az EVA hatálya alá. Nem rendelkezik 
legalább kettő lezárt teljes üzleti évvel;  jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását 
megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét; a saját tőke arányos saját 
forrás érték 200%, vagy annál nagyobb; a nettó árbevétel arányos saját forrás érték 100%, vagy annál nagyobb; a befektetett 
eszköz arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb. Mikrok esetén a VIII/D, E, F és XII/A. számú melléklet 
településlistái alapján, kis- és középvállalkozások esetén a VIII/A, B, C. és XII/B. számú melléklet településlistája alapján. 
Önállóan támogatható tevékenység: K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie a kísérleti 
fejlesztés. Regionális beruházási támogatás: eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának; 
infrastrukturális és ingatlan beruházás; információs technológia fejlesztés; az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how beszerzések. Csekély összegű támogatás: piacra jutás támogatása; iparjogvédelemmel kapcsolatos 
tevékenység. 
Kötelezően megvalósítandó tevékenység K+F támogatás esetén kötelező a kísérleti fejlesztés!! 
Elszámolható költségek: Alapbér és járulékai: a kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet alapbér és 
járulékai; újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződés szerinti személyi alapbérének és 
járulékainak a fenti időtartamra jutó összege. Tárgyi eszköz beszerzés: eszközök és felszerelések a kutatás-fejlesztési és 
innovációs projekthez történő beszerzésének költségei a vételár mértékéig; technológiai korszerűsítést eredményező új, 
egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök; technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi használt 
eszközök, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök; eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe 
helyezés; eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok; eszközbeszerzéshez közvetlenül 
kapcsolódó betanítás; információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardverek egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű 
eszközök költségei. Infrastruktúra fejlesztés: telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége; ingatlan építés, bővítés, 
átalakítás, korszerűsítés költségei; ingatlan vételára. Immateriális javak: harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és 
egyéb immateriális javak; eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége; 
információs technológia fejlesztés. Igénybe vett szolgáltatások díja: a piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység díja, valamint a kizárólag a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez 
igénybe vett tanácsadás; kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló eszközök bérleti díja; kutatás-fejlesztési, innovációs célt 
szolgáló ingatlan bérleti díja; információs technológia fejlesztés; a piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett 
szolgáltatások; vállalati HR fejlesztéshez kapcsolódó munkavállalók költsége; tanácsadás igénybevétele esetén a támogatott 
tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja; minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek; 
iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység; beruházás előkészítési költség. Anyagköltség: amennyiben azokat a kutatás-
fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe. Le nem vonható ÁFA. 
Nem elszámolható költség: Általános korlátozások: a pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver 
költségei, a pályázó önmagától kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki gépek, berendezések, immateriális javak és 
igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, garanciális költségek, a pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, 
illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége, franchise díj, a pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, előkészítési 
célú tevékenység költségei, biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei, kamatköltségek, 
működési és általános költségek (rezsi), reprezentációs költségek, utazási- és szállásköltségek, kiszállási díj, jogszabályfrissítési 
díj, fordítási költségek, levonható ÁFA. Foglalkoztatás: nem rendszeres bér és járulék, személyi jellegű egyéb juttatások, azon 
juttatások után megfizetett adók, mely juttatásokra támogatás nem került folyósításra, szakképzési hozzájárulás azon része, 
melyre adókedvezményt igénybevett, nem került befizetésre az adóhatóság részére. Beszerzés, szolgáltatások 
igénybevétele: szerszámkészlet, műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, meglévő gépek átalakításának költségei, 
még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik, eszközök leszerelési költsége, a szállítási 
biztosítás és a vámkezelés költsége, olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy 
felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be, azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy 
egyéb hasonló konstrukció keretében a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, irodabútor, készletek 
beszerzése,  fogyasztási cikkek beszerzése, jármű, pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, operatív lízing konstrukcióban, 
kompenzálás és engedményezés keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, az apportált eszköz, ingatlan értéke, 
üzletrész- és részvényvásárlás, az olyan közvetítőkkel kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely 



szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg. Eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how: gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom 
utáni) díja, nem gyártási jellegű licenc, nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével. Beruházás 
előkészítési költség: tervezés és engedélyeztetés költségei, építés előkészítés költsége, területszerzéssel kapcsolatos 
tevékenységek költségei. Infrastrukturális és ingatlan beruházás: ingatlan vásárlására, lízingelésére fordított összeg, a 
bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek, valamint az árkockázati 
fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg. Információs technológia-fejlesztések: webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain 
név karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, a terméktámogatási 
díj. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása: utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, 
fordításhoz kapcsolódó költségek. Tanácsadás igénybevétele: adótanácsadás és könyvelés díja, forráslehetőségek 
feltérképezésére és pályázatírásra, valamint a pályázat életútja alatti bármilyen a pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás 
díja. Vállalati HR fejlesztés: munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége. 
Várható kiírás:   2011.03.01 – 2011.12.31. 
Kötelező vállalások: a pályázónak vállalnia kell, hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét követő 2 üzleti 
évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás 30%-át. Bázisárbevételnek minősül a pályázat benyújtását 
megelőző év (2010) éves nettó árbevétele ÉS 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. Bázislétszámnak 
minősül a pályázat benyújtását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 
 
 

2. KKV-k innovációs eredményei 
 
Pályázók köre:  Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok; SZJA hatálya alá 

tartozó egyéni vállalkozók; szövetkezetek. 
Azonosító szám:  GOP-2011-1.3.1/C 
Pályázati forrás mértéke:  5 millió Ft – 25 millió Ft 
Támogatott projektek száma: 4000-5000 db 
Támogatási intenzitás:  65% 
Előleg mértéke:    Nincs!!! 
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: aki nem rendelkezik legalább három 
lezárt teljes üzleti évvel; aki jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző 
jóváhagyott legutolsó nettó árbevételét; amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb; akinél a 
nettó árbevétel arányos saját forrás érték 100%, vagy annál nagyobb; amelynél a befektetett eszköz arányos saját forrás érték 
200%, vagy annál nagyobb. Mikrok esetén a VIII/D, E, F és XII/A. számú melléklet településlistái alapján, kis- és 
középvállalkozások esetén a VIII/A, B, C. és XII/B. számú melléklet településlistája alapján. 
Önállóan támogatható tevékenység: munkatársak alkalmazása; eszközbeszerzés; iparjogvédelemmel kapcsolatos 
tevékenység.  
Elszámolható költségek: Maximum 3 fő műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű fejlesztő 
bérköltsége (1,7 millió Ft/hó/fő személyi jellegű kiadás). Eszközbeszerzés: eszközök és felszerelések a kutatás-fejlesztési 
projekthez történő beszerzésének költségei a vételár mértékéig, eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás. Iparjogvédelmi tevékenység: Iparjogvédelemmel kapcsolatos 
hatósági díjak {bejelentési (és kutatási) díj, írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés, vizsgálati díj, megadási és 
kinyomtatási díj, megosztási díj (bejelentési díj), gyorsított eljárás díja (védjegybejelentés), jogutódlás tudomásulvételének díja, 
jelzálog, licencia tudomásulvételének díja. Le nem vonható ÁFA. Egyéb költségek az általános útmutató alapján (C3. pont). 
Nem elszámolható költség: ugyanaz, mint a vállalati innovációnál!! 
Várható kiírás:   2011.03.01 – 2011.12.31. 
Kötelező vállalások: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának 
átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2010) éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma  ÉS a projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű 
ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez képest, VAGY a projekt befejezési évét követő két 
üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez képest.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (keret) 
 

Munkaügyi Központok kerete!!!! 
 
 

2. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 
 

Szociális szövetkezetek számára 2011. január 17-étől kiírt pályázat!!! 
 
 
 
 
 
Részletek a sumegterseg.hu – Kistérség gazdasága alatt Új Széchenyi Terv Excel formátumban. 
 
 
 

Amennyiben kérdése van, vagy segítségre van szüksége a programokkal 
kapcsolatban akkor elérhet: 
 
Andrási László: +36-70-935-4679; laszloandrasi@t-online.hu 


