Aktuális pályázatok
Megjelent a Pest megyei vállalkozások telephelyfejlesztését támogató pályázati felhívás.
Május 20-tól lehet pályázni, akár 100 millió Ft összegre.
Az Irinyi Terv által kijelölt feldolgozóipari ágazatokban a beszállítói képességek fejlesztése
érdekében minimum 20, maximum 200 millió Ft-os támogatási összegekre lehet pályázni a
Beszállítói Fejlesztési Program 2018 keretében.
A piacrajutás támogatásához 2018. május 9-ig nyújthatják be támogatási kérelmeiket a
külföldi piacokon megjelenni kívánó közép-magyarországi régió vállalkozásai, 1,5 – 10
millió Ft közötti összegre.
(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):
 Telephelyfejlesztés Pest megyében
 Beszállítói Fejlesztési Program 2018
 Piacrajutás támogatása
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2018.04.10.) 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.

Telephelyfejlesztés Pest megyében
(PM KKVTELEP 2018)
Megjelent a Pest megyei vállalkozások telephelyfejlesztését támogató pályázati felhívás
4,5 milliárd forintos keretösszeggel. A pályázatok benyújtása 2018. május 21-től
lehetséges, azonban tapasztalatból elmondható, hogy a felhívás népszerűsége miatt a
keret nem fog sokáig tartani.
A kiírás célja, hogy az infrastrukturális fejlesztésekkel javítsa a vállalkozások üzleti
környezetét. A pályázat kereti között lehetőség van a vállalkozások meglévő telephelyeinek
átalakítására, modernizációjára és bővítésére, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltására
új, telephely, vagy új épület építésével.
Pályázatot nyújthatnak be a mikro-, kis- és középvállalkozások, akik legalább 2017. december
31. óta Pest megyei székhellyel rendelkeznek, éves átlagos statisztikai létszámuk legalább 1
fő volt, valamint rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel.
Az önállóan támogatható tevékenységek két nagy részbe sorolhatóak: lehetőség van egy új
épület építésére, létesítésére, illetve már meglévő épületek átalakítására, bővítésére
Pest megyében. Mindezekhez választható tevékenységként szerepelhetnek például
eszközbeszerzések, megújuló energiaforrást alkalmazó technológiák használata, a telephely
belső közlekedési felületeinek felújítása.
A felhíváson kizárólag a Pest megyei vállalkozások indulhatnak, Budapest kivételével. A
támogatás összege és mértéke jogcímenként és településenként eltérő, azonban akár 55%,
és akár 100 millió forint is lehet.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Beszállítói Fejlesztési Program 2018
A program célja, hogy a támogatás segítségével két év alatt az Irinyi Terv által kijelölt
feldolgozóipari ágazatokban közel 100 hazai vállalkozás szerezzen olyan beszállítói
képességeket, amelyekkel nemzetközi cégek elismert beszállítóivá válhatnak.
A fenti említett feldolgozóipari ágazatok a járműipart, elektronikai, digitális technológia,
kötöttpályás járműgyártást, buszgyártást, orvostechnológiát, valamint a védelmi ipart ölelik fel.
A program keretein belül támogatás nyújtható integrátor nagyvállalatnak, valamint a vele
együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásnak. Lehetőség
nyílik támogatást igényelni többek között kapacitásbővítésre, gépek és szerszámok
beszerzésére, termékkínálat bővítésére, menedzsment folyamatok optimalizálására, valamint
kutatási és fejlesztési tevékenységekre.
A támogatás mértéke fejlesztési területenként eltérő, 50% és 100% között mozog. A
támogatás összege minimum 20 millió, maximum 200 millió forint.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Piacrajutás támogatása
(VEKOP – 1.3.1 – 16)

2018. május 9-ig nyújthatják be kérelmeiket a közép-magyarországi régió mikro-, kis- és
középvállalkozásai, amennyiben külföldi piacokon szeretnének megjelenni. Támogatás
igényelhető külföldi kiállításokon, vásárokon való részvételre, külföldi árubemutató
szervezésére,

valamint

az

ehhez

kapcsolódó

tevékenységekre:

piackutatás,

marketingeszközök megtervezésre, információs technológia fejlesztésre. A támogatás
mértéke maximum 50%, összege 1,5 millió és 10 millió Ft között mozoghat. Remek hír,
hogy várhatóan hónapokon belül ismét megjelenik a konstrukció a vidéki vállalkozások
számára is.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

