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Pályázói kör: 

Azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek: 

o nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg 
fejlesztéseiket, 

o rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

o éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

o amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető 
gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni 
vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozások fióktelepei, 

o rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. 
számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és 
minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő 
támogatás összege, 

o a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a közzétett köztartozásmentes 
adózói adatbázisban. 

 

Támogatás mértéke: 

Vissza nem térítendő támogatás. 

min. 2 m Ft, max. 60 m Ft 

A támogatás intenzitás 70-100 % közötti. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

o Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

o A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, 
korszerűsítés, átalakítás, bővítés). 

o Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. 

o Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 
munkavégzését elősegítő képzés. 



o Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó 
költségek. 

o Bérköltség-támogatás igénybevétele. 

o Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása. 

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek. 

o Projektelőkészítés. 

o Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele. 

 

Kötelező vállalások: 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a 
beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja. 

 

Pályázat beadási határideje: 

 

2021. január 19-től 2021. február 18-ig 

 

*Bács-Kiskun megyében az alábbi településeken legalább fél éve működő vállalkozások 
pályázhatnak: 

Apostag, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszőlős, Borota, Csengőd, Csikéria, 
Csólyospálos, Dunaegyháza, Dunavecse, Homokmégy, Jánoshalma, Jászszentlászló, Katymár, 
Kelebia, Kéleshalom, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunadacs, Kunbaja, Kunfehértó, 
Kunpeszér, Kunszentmiklós, Madaras, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Rém, Sükösd, 
Szabadszállás, Szalkszentmárton, Szank, Tass, Tataháza, Tompa, 


