Aktuális pályázatok
Munkahely-teremtési célú pályázatok jelentek meg országos szinten, illetve csak vidéki
vállalkozásoknak, akár 240 millió Ft értékben. Innovációs célú pályázatok is elérhetőek
jelenleg, minden vállalati méretkategóriában, mikro- és kisvállalkozásoknak akár 100 millió
Ft-ig, kis-közép és nagyvállalatoknak 600 millió Ft-ig, versenyképességi és kiválósági
együttműködést megvalósító cégek számára pedig akár 1,5 Mrd. Ft értékben.
A mezőgazdasági tevékenységet folytató cégek részére energiahatékonysági célú
fejlesztési támogatások pályázhatóak 2018. február 19-től, egyéni projekt esetén max. 500
millió, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd forint összegben.
Az építőiparban is lehetőség van támogatás igénybevételére, 50 millió és 1 milliárd forint
között.
(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):
 Gyakornoki Program – vidéki vállalkozásoknak
 Munkahelyteremtés – országos
 Innováció
 Mezőgazdasági energiahatékonyság fejlesztése – országos
 Építőipari pályázatok
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2018.01.29) 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.

Gyakornoki Program – vidéki vállalkozásoknak
(GINOP – 5.2.4-16 pályázat)
A pályázat célja a munkahelyteremtés valamint, hogy az iskolai rendszerű képzésben,
felnőttoktatásban

vagy

felnőttképzésben

megszerzett

középfokú

szakképesítést

a

gyakorlatban is hasznosíthassák a hallgatók, ezzel növelve az esélyeiket a sikeres
elhelyezkedésre a munkaerő piacon.
Az igényelhető támogatás összege minimum 2,3 millió, maximum 30 millió forint, akár
100%

támogatás

intenzitással.

Támogatás

igényelhető

gyakornokok

felvételére,

foglalkoztatására és a gyakornokok munkájához szükséges eszközök beszerzésére, 2020.
március 31-ig.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Munkahelyteremtés – országos
(NFA_2017_2_KKV pályázat)

2018. február 9-ig beadhatóak a támogatási kérelmek a mikro-, kis- és középvállalkozások
számára elérhető munkahelyteremtő pályázatra. A vállalkozások támogatást igényelhetnek új
munkahely
felszerelések

teremtésére,

ehhez

beszerzésére,

kapcsolódóan

szabadalmak,

pedig

licencek

új

gépek,

berendezések,

megvásárlására,

ingatlan

vásárlására, bérlésére, valamint új épület vagy épületrész építésére. A támogatás
mértéke régióként eltérő, de maximum 75% lehet! Egy vállalkozás minimum 3 millió,
maximum 240 millió forintot igényelhet.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Innováció
A vállalkozások számára három innovációs pályázat is elérhető. Támogatás igényelhető
alkalmazott ipari kutatásra (új ismerek, szakértelem megszerzése), valamint kísérleti
fejlesztésre (a megszerzett szakértelem és ismeret összesítése, új termékek, szolgáltatások
tervezése, létrehozása), ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzés és immateriális javak
beszerzése is elszámolható. Az innovációs pályázatok egy érdekessége, hogy személyi
kiadások alatt bérköltségek, bérjárulékok is elszámolhatóak.
A három felhívás a következő:
Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI)–
Közép- magyarországi vállalkozások, 2018. március 12-ig benyújtható, minimum 30 millió,
maximum 100 millió Ft, 45-100% közötti intenzitás;
Kis-, Közép-, és Nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI) –
Közép- magyarországi vállalkozások, 2018. május 15-ig benyújtható, minimum 100 millió,
maximum 600 millió Ft, akár 80%-os intenzitás;
Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018.1.3.1-VKE) – Országos, 2018.
február 28-ig benyújtható, minimum 500 millió, maximum 1 500 millió Ft, 25-100% közötti
intenzitás.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Mezőgazdasági energiahatékonyság fejlesztése –
országos
(VP5 – 4.1.6- 4.2.3 – 17)

35 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázati felhívás a Vidékfejlesztési Program
keretében,

amelyben

mezőgazdasági

energiahatékonysági

termelők,

mind

fejlesztések

mezőgazdasági

termelőnek

támogathatóak.

Mind

nem

kkv-k

minősülő

pályázhatnak. A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá
élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények
energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. Az épületenergetikai,
épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, energiahatékonysági
fejlesztések, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását. A
pályázatokat 2018. február 19-től nyújthatják be a mezőgazdasági termelők, valamint a
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-, kis és középvállalkozások. A beruházások
egész Magyarország területén megvalósíthatók. A Közép-magyarországi régióban a
támogatási intenzitás maximum 40%, a vidéki régióban maximum 50% lehet. Egyéni
projekt esetén maximum 500 millió, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint
is igényelhető!
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Építőipari pályázatok
Az „Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére
irányuló támogatás” című pályázaton a magyarországi székhelyű kis- és középvállalkozások
indulhatnak, melyek az ágazatban (41.10-43.99 TEÁOR közötti, vagy 71.11 TEÁOR)
működnek, rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, alkalmazotti létszámuk pedig 20
és 250 fő között van. Támogatás igényelhető gépek és szerszámok, ezek kiegészítő
eszközeinek beszerzésére, termelési folyamat korszerűsítésére, információs technológiafejlesztésre, gyártási know-how-k, licencek megvásárlására, valamint energiahatékonysági-,
megújuló energia használatát célzó beruházásokra. Fontos, hogy a megtett beruházások
vagy új ismeret/technológia hasznosítását, teljesítmény-növekedést, termelési költség
csökkenést, vagy új/átdolgozott termékek, szolgáltatások piacra vitelét eredményezzék. A
támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási
szerződésben

kerül

meghatározásra

és

rögzítésre,

a

támogatási

kategóriák

függvényében. A támogatás összege minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint lehet.
A szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

