Aktuálisan pályázható támogatások
Újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg: ipari folyamatok digitalizációjához, vagy gyors
növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására akár 500
millió Ft-os támogatás igényelhető, innovatív agrárprojektekhez pedig akár 1.030.000 euró
igényelhető.
(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):




Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás támogatás
Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációihoz (IPAR 4.0) kapcsolódó
fejlesztéseinek támogatása

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2017.09.26.) 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.

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex
fejlesztéseinek támogatása
Feldolgozóipari tevékenységet végez? Fejlesztési elképzelése kapcsolódik az Irinyi
Terv keretében meghatározott ágazatokhoz? Nagy növekedési potenciállal
rendelkezik?
Most akár 500 millió Ft EU-s támogatást szerezhet vállalkozása technológiai
bővítéséhez!
Már igényelhető az a gazdaságfejlesztési forrás (GINOP - 1.2.7.-17), amelyből lehetőség nyílik
az ún. „gazella” típusú vállalkozások fejlesztésének támogatására. Igénylések benyújtására
2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig van
lehetőség. A támogatás keretében megvalósítható többek között:


Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése



Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása



Infrastrukturális és ingatlan beruházás



Információs technológia-fejlesztés

A Budapest és Pest megyén kívüli fejlesztések támogathatóak, és régiótól függően akár az
elszámolható költségei 50%-át EU-s forrásból – vissza nem térítendő támogatásból –
tudja most finanszírozni!
A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő megvalósítható, reális üzleti tervvel,
akkor hátrányból indulhat másokkal szemben! A támogatásigénylési folyamat teljes
átalakításra került, így aki szakértői segítség nélkül vág neki, az könnyen eleshet a
lehetőségtől egy hibásan benyújtott pályázattal.
Melyek az első lépések? Hogyan készüljön fel, hogy növelje az esélyeit? Elkerülné a
felesleges feladatokat, hibákat? Sok száz projekt tapasztalatával indulna neki a
fejlesztéseknek?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az
innovatív projekt megvalósításához szükséges
beruházás támogatás
Innovatív agrárprojektjéhez keres támogatást? Szívesen működne együtt egyéb, az
agrárszektorban tevékenykedő vállalkozásokkal?
2017. november 30-ig lehet támogatási kérelmeket benyújtani a legalább 5 tagból álló
operatív csoportok létrehozására. A csoport létrehozására igényelhető támogatás mértéke
maximum 206.000 euró lehet, az innovatív projektre akár 1.030.000 euró támogatás kérhető.
Ha a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás és borászat, REL, erdőgazdálkodás
területén működő vállalkozása van és innovatív beruházás megvalósítását szeretné
megcélozni, amelyhez együttműködő partnereket is bevonna, akkor használja ki a
Vidékfejlesztési Program támogatási forrását (VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.18.5.1-8.5.2-8.6.1-17). Támogatható tevékenységek:
 Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos beruházások


Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos beruházások



Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások

Az egész ország területén támogathatóak a fejlesztések akár 100%-os támogatás
igénybevételével, a beruházási elemek esetében közép-magyarországon 50%, a többi
régióban 60% lehet a támogatás intenzitás mértéke.
A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő megvalósítható, reális üzleti tervvel,
akkor hátrányból indulhat másokkal szemben! A támogatás igénylési folyamat teljes
átalakításra került, így aki szakértői segítség nélkül vág neki, az könnyen eleshet a
lehetőségtől egy hibásan benyújtott pályázattal.
Melyek az első lépések? Hogyan készüljön fel, hogy növelje az esélyeit? Elkerülné a
felesleges feladatokat, hibákat? Sok száz projekt tapasztalatával indulna neki a
fejlesztéseknek?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációihoz (IPAR
4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása
Fontosnak tartja és hasznosítja a tevékenységében a technológiai innovációt? Ipar 4.0
technológiai megoldásokat alkalmaz?
Most akár 500 millió Ft-os EU-s támogatást szerezhet új eszközök beszerzésére,
automatizált termelési rendszerek fejlesztésére, illetve többek között ipari kiber
alkalmazások, intelligens gyártási megoldások beszerzésére!
2017. október 18-ig igényelhető az a gazdaságfejlesztési forrás (GINOP - 1.2.8 - 17),
amelyből lehetőség nyílik az ipari folyamatok digitalizációjához hozzájáruló technológiai
beszerzések megvalósítására új eszközök beszerzése, gyártási technológiák fejlesztése,
robottechnológia alkalmazása, intelligens gyártási megoldások beszerzése révén:


Önállóan támogatható tevékenységek:
o



Új eszközök beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
o

Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,

o

Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-,
és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén

o

Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT
(Industrial Internet of Things) stb. megoldások beszerzése

o

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how,
immateriális javak beszerzése.

A Budapest és Pest megyén kívüli fejlesztések támogathatóak, régiótól és vállalkozás
mérettől függően akár az elszámolható költségei 50%-át EU-s forrásból – vissza nem
térítendő támogatásból – tudja most finanszírozni!
A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal, tanúsítványokkal, akkor
hátrányból indulhat másokkal szemben! A támogatásigénylési folyamat teljes
átalakításra került, így aki szakértői segítség nélkül vág neki, az könnyen eleshet a
lehetőségtől egy hibásan benyújtott pályázattal.
Melyek az első lépések? Hogyan készüljön fel, hogy növelje az esélyeit? Elkerülné a
felesleges feladatokat, hibákat? Sok száz projekt tapasztalatával indulna neki a
fejlesztéseknek?
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!
(Vissza az első oldalra)

