Aktuálisan pályázható támogatások
December 31-ig a vállalkozások kutatásra, új termék kifejlesztésére 80-500 millió Ft-os
támogatást igényelhetnek Budapesten és Pest megyében, akár 80%-os mértékben fedezve
így a fejlesztési költségeket.
Aktív mezőgazdasági termelők számára pedig december 2-ig igényelhető az a forrás,
amelyből finanszírozhatják gazdaságukon történő fejlesztéseket, akár 5 évre, akár 644
EUR/Ha/év összegben.
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával –
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva
lehet):



Támogatás vállalati K+F fejlesztésekre Pest megyében
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.10.27.) érvényes adatokat tartalmazza.
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét.

Támogatás vállalati K+F fejlesztésekre Pest megyében
Fejlesztést tervez, hogy erősítse piaci pozícióját? Egy versenytársa új termékkel rukkolt
elő, amellyel az Ön meglévő piaci pozícióját veszélyeztetheti? Új innovatív ötlete van,
de meglévő tőkéje csak a fejlesztés kezdeti szakaszát fedezné? Lemaradt az EU-s
pályázati lehetőségekről?
Növelje a hazai és külföldi versenyképességét saját K+F fejlesztés révén!
Most 80-500 millió Ft-os állami támogatást nyerhet kutatásaira, új terméke
kifejlesztésére akár nagyvállalatként is!
December 31-ig pályázható az a forrás, amelyből a következő két év termékfejlesztését
finanszírozhatják (Vállalati KFI_16, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrása).
Gépipar, megújuló energia, egészségügy, környezetvédelem, élelmiszeripar,
mezőgazdaság, infokommunikáció és oktatás területén az alábbiakra kaphat támogatást:






új termékek, eljárások kifejlesztése, vagy már létezők továbbfejlesztése
prototípusok és kísérleti modellek kidolgozása
új eljárások bevezetése
kapcsolódó szabadalmak és immateriális javak beszerzése
kiállításon való részvétel.

A fenti tevékenységekhez kapcsolódóan
infrastrukturális körülményeit is.
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Csak a Budapesten, és Pest megyében megvalósuló beruházások támogathatóak, és akár
a fejlesztési költségei 80%-át vissza nem térítendő állami forrásból tudja most finanszírozni!
Kérje szakértő segítségét a célok, folyamatok, eredmények azonosításában,
megfogalmazásában. Mérje fel, hogy kikkel találja majd magát szemben a piacon, a
lehetséges ügyfeleknél. Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség.
Ebben állunk rendelkezésére szakértőinkkel!
Nem tudja, mivel kezdjen? Szüksége van szakértő támogatásra már a felkészülés
során? Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyét?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
Aktív mezőgazdasági termelőként fejlesztené gazdaságát, olyan tevékenységekkel,
melyek túlmutatnak az 1305/2013/EU rendelet 28. cikk (3) bekezdésében felsorolt
követelményeken?
Amennyiben a VP4-10.1.1-15 kiírásból nem részesült támogatásban, most akár 644
EUR/Ha/év vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő öt évre tervezett
fejlesztési elképzeléseire!
December 2-ig igényelhető aktív mezőgazdasági termelők számára az a forrás, amelyből
finanszírozhatják gazdaságukon történő fejlesztéseket (VP-4-10.1.1.2.-16).
A pályázat keretein belül az alábbi területeken végzett tevékenységekre lehet támogatást
igényelni:





éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítása
az agrár-környezetvédelem megerősítése
külterjes állattartás

A támogatás intenzitása ültetvény földhasználati kategória esetében 100%, míg szántóföldi
gazdálkodás támogatása esetében mérettől függően 50-100%.
A pályázat elbírálása nem automatikus, kérjen szakértői segítséget a teljes pályázási folyamat
lebonyolításához! A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal,
engedélyekkel, akkor hátrányból indulhat másokkal szemben!
Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség, hogy a projektfejlesztéstől
az utolsó támogatási forint megérkezéséig szakértői segítsége legyen. Ebben állunk
rendelkezésére tapasztalt szakértőinkkel!
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az
agrártámogatások új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

