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Aktuális pályázatok 

Komplex vállalati technológia-fejlesztés  

mikro-, kis- és középvállalkozások számára 

GOP-2012-2.1.1/B 

Pályázat célja: 

A pályázat célja kis- és középvállalkozások belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, 

ingatlan-beruházás, marketing) támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások 

révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új 

piacokat szerezhessenek. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából 

eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni. 

 

Ki pályázhat? 

Mikro-, kis- és középvállalkozások (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, 

szövetkezet, egyéni vállalkozó)  

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft 

Támogatás mértéke:  mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 40%  

 

Pályázható tevékenységek: 

Önállóan kizárólag a félkövérrel szedett tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység 

csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. 

Regionális beruházási támogatásként: 

 Eszközbeszerzés (technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése) 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (infrastruktúra építése, fejlesztése, ingatlan 

építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása) 

 Információs technológiafejlesztés  (új hardver, szoftver, betanítás, domain név 

regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja) 

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések  

Csekély összegű támogatásként: 

 Piacra jutás 

 Vállalati HR fejlesztés (munkavállalók képzése: tanfolyamok, tréningek, képzések, 

idegen nyelvi, informatikai oktatás) 



 

 

 

Info-Partner Szociális Szövetkezet • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 12.  

www.info-partner.hu • info@info-partner.hu • (+36) 30/450-4098 

 Tanácsadás igénybevétele (vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési 

tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment 

támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás, 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, közbeszerzési szakértő igénybevétele) 

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 

szabványok bevezetése és tanúsíttatása  

 

Elszámolható költségek: 

 Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 

Ft értékű hardver beszerzése 

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei 

 Piacra jutás költsége (vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja, 

marketinganyagok, marketingakciók költsége, marketingeszközök elkészítése, 

beszerzése, formatervezés, promóciós költségek, a projekthez kapcsolódó kötelező 

kommunikációs tevékenységek) 

 Vállalati HR fejlesztés költsége (oktatók díja, külső képzésekhez kapcsolódó 

terembérlet költsége, felhasznált tananyag, oktatási segédeszköz) 

 Tanácsadás igénybevétele  

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 

szabványok bevezetése  

 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

 Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  

 A pályázó rendelkezik legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel 

 A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását 

megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 

bevételt. 
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 A mérleg-főösszegének a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján legalább a projekt összes 

elszámolható költségének összegét el kell érnie. 

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

 Azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum egy teljes fő volt 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti 

évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a 

bázislétszám (beadást megelőző üzleti év) alá. 

 A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű 

ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást 

megelőző üzleti év) képest. VAGY A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 

üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5 %-kal a 

bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. 

 A pályázónak a fenntartható termelés kialakítása érdekében rendelkeznie kell az 

Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági 

program keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalnia kell, hogy a 

pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi. 

 Amennyiben a pályázó mikrovállalkozás, olyan településen pályázhat, amely 

népsűrűsége nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy állandó népessége meghaladja az 

5000 főt.  

 A projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. 

 Legfeljebb 50 % előleg igényelhető 

 A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt 

saját forrással kell rendelkeznie. 

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2012. december 15-t ől 2013. február 28-ig lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Barany a megyében 


