Ipartelepítés
DAOP-1.1.1./D-11

1.

DDOP-1.1.1./E-11

ÉAOP-1.1.1./E-11

ÉMOP-1.1.1./B-11

NYDOP-1.3.1./E-11

A pályázat alapvető célja

Elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései
infrastrukturális elemeinek támogatása.

2.




3.

Pályázók köre
Kkv-nak vagy nagyvállalatnak minősülő, kettős könyvvitelt vezető, vállalkozások (jogi személyiségű
vállalkozás vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb vállalat)
összes árbevételén belül max. 50% származik mezőgazdasági tevékenységből
kizárólag legalább 20 új munkahelyet létrehozó beruházások támogathatók
Támogatható tevékenységek köre és elszámolható költségek köre

Önállóan támogatható tevékenységek
 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
 Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra
hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve
továbbfejlődésének.
 Projekt előkészítés.
Projekt-előkészítés költségei
 Kizárólag a pályázati projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési,
dokumentumok, és csak akkor számolhatóak el, ha a projekt építési engedély köteles;
 Üzleti terv elkészítésének költsége

kivitelezési

Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás
 komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás, egyéb
örökségvédelmi előkészítési tevékenység, irtási munkák, tényfeltárás, környezeti kármentesítés,
lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége;
 bontás, törmelék elhordás költsége;
 termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek
átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költsége
 technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége;
 akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák) költsége;
 az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége.
Alapinfrastrukturális beruházások költségei - pl.:
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
 őrző-védelmi hálózat;
 gázhálózat, gázfogadó állomás;
 távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;
 elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
 informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati
eszközök;
 vasúti vágány;
 vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő
közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj);
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Jelen pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez a Magyar Telekom Csoport többek közt az alábbi
eszközeit és szoftvereit ajánlja:

Távközlési
és IT infrastruktúra

 Strukturált kábelezés
 Vezetékes és vezeték nélküli
informatikai hálózat

Munkaállomások, irodai
szoftverek, alkalmazások

Épületgépészet,
biztonsági rendszerek

 PC monitorral vagy notebook,
kézi számítógép

 Épületbiztonsági rendszerek
(megfigyelő- és riasztó rendszer,
beléptető rendszer)

 Irodai szoftvercsomagok

 Épületautomatizálási
rendszerek

 Telefon alközpont,
telefonkészülékek

 Alközpontok szoftverei,

 Szerver

 Vállalatirányítási rendszerek

 Szünetmentes tápegység

 Vezetői informatikai irányítási
rendszerek

(épületgépészeti vezérlőrendszerek)

egyedi fejlesztésű szoftverek

 Router, switch

 Informatikai biztonság
(tűzfal, vírusirtó, adatvesztés
megakadályozása, távoli
munkavégzéshez kapcsolódó titkosító
eszközök)

 Fax, nyomtató

4.

Igényelhető támogatás összege és aránya, minimális projekméret

Területi
korlátozás

Pályázók köre

Támogatás
aránya

Támogatás
összege

Minimális
projektméret

dél-dunántúli régió

Kkv-k és
nagyvállalatok

40%

100-500 M Ft

250 M Ft (nettó)

nyugat-dunántúli
régió

Kkv-k és
nagyvállalatok

30%

100-1000 M Ft

334 M Ft (nettó)

dél-alföldi, északalföldi és északmagyarországi
régiók

Kkv-k és
nagyvállalatok

40%

100-1000 M Ft

250 M Ft (nettó)

A támogatás a Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében vehető igénybe, kivéve a középmagyarországi és a közép-dunántúli régiókat.
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5.

Előleg

A pályázat keretében megítélt támogatási összeg 25%-ának megfelelő előleg igényelhető.

6.

Iparági korlátozások

Nem támogatható:
 kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés;
 logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés;
 turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés;

7.

Fenntartási kötelezettség

A pályázó a beruházást a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti (ezen
időszak alatt a pályázati támogatásból megvalósított fejlesztést sem bérbe adni, sem eladni nem lehet).

8.

Pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtása várhatóan 2011. június 1-től 2011. december 30-ig lehetséges.

9.

További információ:

e-mail: eupalyazat@telekom.hu
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