Aktuális pályázatok
Megjelentek a régóta várt pályázatok a munkahelyi képzések támogatására a vidéki
régiókban, KKV-k és nagyvállalatok számára is. Március 12-től lehet pályázni, a
nagyvállalatok esetében 10-100 millió Ft közötti összegre, a KKV-k esetében 3-50 millió
Ft közötti összegekre.
Feldolgozóipari és építőipari vállalatok részére a kormány idén is meghirdeti a
Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programot, melyre 2018. szeptember 30-ig lehet
pályázni, a támogatás mértéke régiónként eltérő, de akár 50% is lehet, a támogatás összege
minimum 50 millió Ft.
Továbbra is elérhető a gyakornoki program pályakezdők támogatására a vidéki régiókban,
az igényelhető támogatás 2,3 millió Ft-tól 30 millió Ft-ig terjedhet, akár 100%-os támogatási
intenzitással.
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására
2018. március 14-től lehet pályázni vidéki régiókban, 1,5-100 millió Ft közötti összegekre, a
támogatás mértéke akár 50% is lehet.
(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):
 Vállalkozásfejlesztés a munkavállalókon keresztül
 Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program
 Gyakornokok foglalkoztatása – Gyakornoki program pályakezdők támogatására
 Energiahatékonyság – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatása
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2018.02.27.) 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.

Vállalkozásfejlesztés a munkavállalókon keresztül
(GINOP – 6.1.6 –17 (KKV) és GINOP – 6.1.5 – 17 (nagyvállalati) pályázatok)
Február közepén meghirdetésre kerültek azok a képzési pályázatok, amelyek a kevésbé fejlett
régiókban tevékenykedő nagyvállalatokat, valamint kis- és középvállalkozásokat támogatják.
A cégek mindösszesen több mint 30 milliárd forintos keretösszegből gazdálkodhatnak, és az
egyes kiírásokon akár 100%-os támogatást is elérhetnek! A felhívások többek között
támogatják a szakmai képzések, OKJ-s képzések, informatikai képzések szervezését,
valamint az ezekhez kapcsolódó kutatási, elégedettségi felmérések elvégzését. A
nagyvállalatok minimum 10 millió, maximum 100 millió forintot, a kkv-k minimum 3
millió, maximum 50 millió forintot igényelhetnek. A támogatási kérelmek a nagyvállalati
felhívás esetében 2018. március 12-től, a kkv-s felhívás esetében 2018. március 13-tól
nyújthatóak be.
Hasonló támogatási területtel hamarosan érkeznek ugyanezen felhívások a Középmagyarországi régió vállalkozásainak is!

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program
Idén is meghirdetésre került a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program 15 milliárd
forintos keretösszeggel. 2018. szeptember 30-ig minden olyan cég pályázhat, amely legalább
50 főnek biztosít munkahelyet, rendelkezik legalább 3 lezárt üzleti évvel és magyarországi
telephellyel, székhellyel vagy fiókteleppel. Az idei felhívás sajátossága, hogy feldolgozóipari
ágazatok mellett az építőipari vállalkozások is pályázhatnak. Támogatást nyújtanak az induló,
vagy

új

gazdasági

tevékenységhez kapcsolódó

beruházásokra,

valamint

ezekhez

kapcsolódóan energiahatékonysági beruházások, és megújuló energia használatát célzó
beruházások is támogathatóak. A támogatás mértéke régióként eltérő, de akár 50% is
lehet, a támogatás összege minimum 50 millió forint.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Gyakornokok foglalkoztatása – Gyakornoki program
pályakezdők támogatására
(GINOP – 5.2.4 – 16)

Előfordulhat, hogy vállalkozásunk már nehezen bírja el a megnövekedett munkamennyiséget.
Ilyenkor akár gyakornokot is felvehetünk, amit a pályázati világ szintén támogat! Támogatás
igényelhető a gyakornok felvételére, foglalkoztatására, mentor kijelölésére, valamint
munkájához szükséges eszközök beszerzésére. Az igényelhető támogatás összege
minimum 2,3 millió Ft, maximum 30 millió Ft, és akár 100%-os támogatási intenzitás is
kapható. A felhívás jelenleg a konvergencia régióiban érhető el, de valószínűleg a nyáron
érkezik a Közép-magyarországi régió számára is.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Energiahatékonyság – Megújuló energia használatával
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
(GINOP – 4.1.2 – 18)
Az energiahatékonysági beruházások segítenek abban, hogy csökkentsük vállalkozásunk
energiaszámláit. Ezen beruházások elvégzésére februárban megjelent a pályázati kiírás a
konvergencia

régió

vállalkozásai

számára!

A

megújuló

energiával

megvalósuló

épületenergetikai fejlesztések című pályázat keretei között telepíthetünk napelemes-,
napkollektoros- és hőszivattyús rendszereket, fordíthatjuk a támogatást nyílászárók cseréjére,
hővédelem javítására, tetőszigetelésre, hőtermelő berendezések-, szellőző- és hűtő
rendszerek korszerűsítésére, valamint meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek
energiatakarékossá alakítására. Mindezeket akár fél áron, hiszen a támogatás mértéke akár
50% is lehet, a támogatási összeg pedig 1,5 millió és 100 millió forint között mozoghat.
2018. március 14-től lehet pályázatot benyújtani.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

