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AA..    AA  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  CCÉÉLLJJAA,,  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSRREE  ÁÁLLLLÓÓ  FFOORRRRÁÁSS  

AAllaappvveettőő  ccééll  

A növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő 
képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül. 

RReennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  ffoorrrrááss  

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,041 
milliárd forint a 2007. évre. 

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 1.000 -1.500 db. 

 

BB..  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRREE  

JJooggii  ffoorrmmaa  

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: 

 gazdasági társaságok 

 szövetkezetek,  

 egyéni vállalkozók. 

A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon 
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó pályázhat. 

MMéérreett  

A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. 

 

CC..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  TTAARRTTAALLMMAA  

TTáámmooggaatthhaattóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  kköörree  

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek technológiai fejlesztésekhez 
kapcsolódó beruházások, az alábbiak szerint: 

o új eszköz beszerzése vagy  

o olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, 
hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve 
nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év). A 
használt eszköz vásárlásánál az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken 
történhet. 

Nem nyújtható támogatás az acél, szén szintetikus szál ágazatokban megvalósuló, 
halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, szállítási ágazatban 
szállító eszközök vásárlásához és mezőgazdasági termékek előállításához. 



Nem nyújtható támogatás a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési 
értékéhez, amelynek alapján a kedvezményezett, más társaság vagy egyéni vállalkozó 
állami támogatást vett igénybe. 

PPrroojjeekktt  tteerrüülleettii  kkoorrllááttoozzáássaa  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi székhelye, telephelye 
vagy fióktelepe lehet.  

 
 Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.  

 Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következő feltételek valamelyikének 
megfelelő településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás: 

o népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy 

o állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt 

Ennek értelmében, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás, akkor csak a Pályázati 
Útmutató VI. számú mellékletében található településeken megvalósuló 
beruházások támogathatóak. 

A megvalósulás helyszínének besorolására a támogatás időpontjában hatályos szabályozás 
az irányadó. A megvalósulás helyszínének változása esetén a fenti területi korlátozásokat a 
fenntartási időszak végéig figyelembe kell venni. 

 

DD..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  AAZZ  ÁÁLLLLAAMMII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

TTáámmooggaattááss  ffoorrmmáájjaa  

Vissza nem térítendő támogatás. 

Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. 
cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
1628/2006/EK számú 2006. október 24-i Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.), 
valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről alapján regionális beruházási támogatásoknak (beruházási 
támogatás) minősülnek. 

AA  ttáámmooggaattááss  ooddaaííttéélléésséénneekk  ffeellttéétteelleeii  

A támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. Induló beruházásnak minősül 
a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény 
felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új 
termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési 
folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez 
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény 
bezárásra került – vagy amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az 
eszközöket egy független beruházó veszi meg. Szintentartás nem támogatható. 

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat közzététele előtt felmerült 
elszámolható költségekkel rendelkező projektek (megkezdett beruházás) nem 
támogathatóak. 

A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költségek 
legalább 25%-át saját forrásból biztosítja. 



A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a beruházást annak 
befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított három évig fenntartja. 

 

 

TTáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  

A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 30%-a. 

Az adott projekthez kapcsolódóan más európai uniós vagy állami támogatásból származó 
forrásokat is figyelembe véve – beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott 
csekély összegű támogatásokat is – az elnyerhető maximális támogatás összesen nem 
haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási 
intenzitás értékeket 

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy 
kamattámogatás támogatástartalma az adott projekt támogatás intenzitásánál figyelembe 
veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt 
megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz. 

TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee  

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 1 millió Ft, maximum 
5 millió Ft lehet. 

 

EE..  KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII  KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK  

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett szempontok alapján történik. 

 

F.F.  ADMINISZTRATÍV  INFORMÁCIÓK  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Kérjük, szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani a pályázati útmutató "B.6 
Egyéb kizáró okok", "C6. Projekt iparági korlátozása" és "C7. Projekt területi 
korlátozása" pontjaiban szereplő feltételekre! 

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa,,  hheellyyee  ééss  hhaattáárriiddeejjee  

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 
példányban elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, 
ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell 
beküldeni: 

 

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet) 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
Kódszám: GOP-2007-2.1.1/A 

1539 Budapest, Postafiók 684. 
 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell 
feltüntetni. 

 



Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! 
 

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát 
(GOP-2007-2.1.1/A), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, 
illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen), benyújtott Projekt 
adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Projekt adatlap 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adatlap 
megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. 

 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján 
(www.nfu.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos 
ügyfélszolgálata nyújt.  

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638. 

 

A pályázatok benyújtása 2007. március 1-től 2007. április 23-ig lehetséges.  

A pályázatok elbírálása befogadási sorrendben történik, a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.  

 

 

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt 
adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 

http://www.nfh.hu/
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