Aktuális pályázatok
Népszerű felhívás várható vidéki régiókban történő eszközbeszerzésre 5-15 millió Ft-os,
illetve KKV-k, nagyvállalatok számára munkavállalók képzése terén 3-100 millió Ft-os
támogatással. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázataira pedig már október 19től jelentkezhetnek a szálláshely szolgáltatással foglalkozó vállalkozások, akár 500 millió Ft
támogatási összeg is elérhető.
(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):




Eszközbeszerzés a vidéki régiókban
Munkavállalók képzése mind a nagyvállalatok, mind a kkv-k számára
Szobák felújítása, férőhelyek bővítése panziók, szállodák részére, akár új
szálláshely létesítése

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2017.10.20.) 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.

Eszközbeszerzés a vidéki régiókban
(A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17)
Társadalmi egyeztetés alá került „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív
technológiai innováció révén” című felhívás. A célcsoport a vidéki térségekben működő mikro, kis- és középvállalkozások, amelyektől a felhívás cégen belüli újdonságot vár el.
Támogatást ad eszközök és immateriális javak beszerzésére, csupán két feltételt köt ki a
pályázókra nézve: a javak nem állhattak rendelkezésre a kérelem benyújtásakor, valamint
ezek segítségével egy új/módosított terméket, vagy technológiát szükséges létrehozni.
A pályázaton induló vállalkozások számára feltétel, hogy a vidéki térségben folytassák
tevékenységüket, rendelkezzenek egy lezárt üzleti évvel, legalább 1 fő munkavállalóval, és
legyen céljuk a cégen belüli újítás.
A felhívás népszerűségét az is adja, hogy számos területet támogat: pl. bútorgyártás,
élelmiszergyártás, humán egészségügy, építőipar, italgyártás, fémfeldolgozás.
Akár 50%-os támogatás is elérhető, minimum 5 millió, maximum 15 millió forint. A
pályázatok várhatóan 2017. november 30-tól benyújthatóak. Érdemes már most elkezdeni a
felkészülést, hogy a benyújtáskor már egy kész anyag álljon a rendelkezésére.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Munkavállalók képzése mind a nagyvállalatok, mind a
kkv-k számára
(Nagyvállalatoknak: Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.1.5 és VEKOP-8.5.2; KKV-k számára: Munkahelyi képzések támogatása KKV-k
munkavállalói számára GINOP-6.1.6 és VEKOP-8.5.3)
Sokat hallani az élethosszig tartó tanulás fontosságáról és a folyamatos fejlődési igényekről.
A

vállalkozások

munkavállalóik

képzésével

nem

csak

fenntarthatják

cégük

versenyképességét, de még növelhetik is azt. Ezeket a képzéseket pedig pályázati forrásokból
is finanszírozhatjuk.
Mind a kkv-k, mind pedig a nagyvállalatok számára az egész ország területén hamarosan
elérhetővé válnak a munkavállalók képzését támogató felhívások, amelyek segítségével akár
100%-os támogatást is kaphatunk. A támogatási összeg a nagyvállalatok esetében 10
millió és 100 millió forint között mozog, míg ez az összes kkv esetében minimum 3
millió, maximum pedig 50 millió forint.
Elsősorban a szervezetfejlesztési és kommunikációs képzések – így a lean menedzsment,
tárgyalástechnika, projektmenedzsment, konfliktuskezelés – kedveltek, de sok esetben az
irányítási rendszerekkel kapcsolatos, és a nyelvi képzések is megvalósulhatnak pályázatok
keretei közt.
Pontosan mikortól nyújthatóak be a támogatási igények? Jelenleg még nem ismert a dátum.
Azonban már most érdemes elkezdeni a felkészülést, hogy már egy kész dokumentációval
várhassuk a megnyitást!

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Szobák felújítása, férőhelyek bővítése panziók,
szállodák részére, akár új szálláshely létesítése
Három pályázat jelent meg a Kisfaludy Turisztikai Program keretei között, melyeknek együttes
célja,

hogy

a

szálláshelyek

minősége

és

szolgáltatási

színvonala

emelkedjen,

kapacitáskihasználtsága pedig javuljon. A pályázati anyagok október 19-től benyújthatóak!


Panziók fejlesztése (Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program TFC-1.1.1-2017)
Amennyiben szálláshelye panzió besorolással rendelkezik, legalább egy éve
tevékenykedik a piacon, akkor támogatást igényelhet a szobák felújítására,
férőhelyeinek bővítésére, új szolgáltatások bevezetésére többek között. Akár 70%-os
intenzitást elérhet, szobánként pedig 5 millió forintot is elnyerhet. Amennyiben
kapacitásbővítés keretében új szoba kerül kialakításra, szobánként akár 7,5 millió
forint számolható el.
Egy panzió minimum 5 millió, maximum 42 millió forint támogatásban részesülhet.
Fontos kitétel, hogy a projektek az egész ország területén, de Budapest
közigazgatási határán kívül valósíthatók meg.



Szállodafejlesztés (Kisfaludy Szálláshely-fejlesztési Konstrukció TFC-1.1.2-2017)
A szállodák fejlesztését a kormány csak a kiemelt turisztikai térségekben támogatja:
Nyírség, Felső-Tisza és Tokaj.
Az itt jelen levő szállodák (maximum 200 szoba) akár 70%-os intenzitást is
kaphatnak, minimum 16 millió, maximum 500 millió forintot. Az összeget belső
megjelenés javítására, szobák, közösségi terek bővítésére, vagy új szolgáltatások
bevezetésére használhatják fel.



Szálláshely létesítés (Kisfaludy Program – Szálláshelyek létesítése TFC-1.2.1-2017)
Kiváló lehetőség azon gazdasági társaságoknak, önkormányzatoknak, non-profit
szervezeteknek akár, amelyek szálláshelyet szeretnének létesíteni a kiemelt turisztikai
térségek (Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség) egyikében.
A támogatás összege új szálloda (3*-5*) esetén minimum 250 millió, maximum 3
milliárd forint között alakulhat, új panzió létesítésekor minimum 25 millió, maximum
125 millió forintot nyerhet el a pályázató.
A pályázati anyagok 2017. november 20-ig nyújthatóak csupán be, így már most
érdemes elkezdeni a felkészülést!
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!
(Vissza az első oldalra)

