Aktuálisan pályázható támogatások
Június 13-tól pályázható KKV-k számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják
prototípusfejlesztésüket és termékük piacra vitelét Pest megyében, 10-80 millió forintos
támogatás bevonásával, június 17-től pedig szintén KKV-k részére, Pest megyében az
eszköz-, géppark és termékpaletta fejlesztésre lehet támogatásra pályázni, 5-24 millió forint
értékben. Július 6-tól mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és termelői
csoportok pályázhatnak mezőgazdasági támogatásra, öntözőrendszerek korszerűsítésére
céljából, akár 500 millió forintos összegben.
(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):
 Támogatás prototípusfejlesztésre és piacra vitelre Pest megyében
 Támogatás eszköz-, géppark- és telephelyfejlesztésre Pest megyében
 Mezőgazdasági támogatás öntözőrendszerek korszerűsítésére
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.05.20) 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.

Támogatás prototípusfejlesztésre és piacra vitelre Pest
megyében
Új termékkel erősítené piaci pozícióját? Új innovatív ötlete van, de meglévő
önereje csak a fejlesztés kezdeti szakaszát fedezné? Most akár frissen alapított
vállalkozások is a termék kifejlesztésétől a piacra vitelig finanszírozhatják
fejlesztésüket, 10-80 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatás
bevonásával!
Június 13-tól pályázható kis-, középvállalkozások számára az a forrás, amelyből a
következő két év termékfejlesztését, piacra vitelét, és akár befektetői felkészüléshez
szükséges stratégiaalkotást, üzleti tervezést is finanszírozhatja (VEKOP – 2.1.7 – 15). A
projektje alábbi tevékenységeinek megvalósítását tudja részben a támogatásból finanszírozni:


Új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása és hozzá
kapcsolódóan:
 termékfejlesztési költségek
 üzleti tervezés, stratégiai tervezés
 piackutatás, piac- és versenytárselemzés, nemzetközi validáció
 piaci bevezetés, kiállításon való részvétel
 iparjogvédelem
 eszközök, és immateriális javak (know-how, licence, szabadalom, stb.).

Pest megyén belüli projektek támogathatóak, és akár a fejlesztési költségei 60%-át vissza
nem térítendő EU-s forrásból tudja most finanszírozni!
Kérje szakértő segítségét a célok, folyamatok, eredmények azonosításában,
megfogalmazásában. Mérje fel, hogy kikkel találja majd magát szemben a piacon, a
lehetséges ügyfeleknél, hogy megelőzhesse őket! Már az elejétől minőségi
projektmenedzsmentre van szükség, hogy a projektfejlesztéstől az utolsó támogatási forint
megérkezéséig szakértői segítsége legyen.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Támogatás eszköz-, géppark- és telephelyfejlesztésre
Pest megyében
Új terméket tervez bevezetni, és ehhez új technológiát kell telepítenie?
Lecserélné gépparkját, vagy bővítené termékpalettáját? Csökkentené a gyártás
költségeit és időigényét?
Növelje a hazai és külföldi versenyképességét a termelési kapacitásának
fejlesztésén, korszerűsítésén keresztül!
Most 5-24 millió Ft-os EU-s támogatást szerezhet a következő egy év tervezett
gépbeszerzéseire, technológiai- és telephelyfejlesztéseire!
Június 17-től pályázható KKV-k számára az a forrás, amelyből a következő egy év
kapacitásfejlesztési terveit finanszírozhatják (VEKOP – 1.2.1 – 16). A termelő, feldolgozó
szektor (TEÁOR: 1011-1820, 2011-2932, 3020-3299) szereplői nyerhetnek forrást a gyártási
folyamatokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységekhez:




új termelő eszközök beszerzése, és ehhez tartozó
információs technológia fejlesztés, a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai
eszközök és szoftverek beszerzése, fejlesztése,
a termelő eszköz megvásárlásához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzés.

Pest megyén belüli beruházások támogathatóak, és akár az elszámolható költségei 30%át EU-s forrásból tudja most finanszírozni!
A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal, engedélyekkel, 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)

Mezőgazdasági támogatás öntözőrendszerek
korszerűsítésére
Fejlesztené, korszerűsítené gazdaságát új öntözőrendszer kiépítése révén? Csökkentse
költségeit energiahatékony, alacsonyabb vízigényű öntözőrendszer létrehozásával,
amihez akár megújuló energiaforrásokat is felhasználhat. Biztosítsa megnövekedett
vízigényét korszerű technológiák felhasználásával!
Most akár 500 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő
évekre tervezett fejlesztési elképzeléseire!
Július 6-tól igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják telephelyük fejlesztését
új komplex öntözőrendszerek kiépítése vagy korszerűsítése révén (VP2 – 4.1.4 – 16).
A pályázat keretein belül az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
 új öntözőberendezések beszerzése, kiépítése
 meglévő öntözőberendezések korszerűsítése
 meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje
 megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és
felhasználása)
 tározóterek kialakítása
 természetes szűrőmezők kialakítása
 meliorált utak kialakítása.

napenergia

Pest megyében 40%-át, Pest megyén kívül a fejlesztési költségek akár 50%-át vissza nem
térítendő EU-s forrásból tudja most finanszírozni! Sőt, fiatal gazdák esetében a támogatási
arány további 10%-kal magasabb.
Már a pályázat beadásakor üzleti terv benyújtása szükséges! Kérjen szakértői segítséget
üzleti terve összeállításhoz és a teljes pályázási folyamat lebonyolításához! A támogatottságra
jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal, engedélyekkel, akkor hátrányból indulhat
másokkal szemben!
Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség, hogy a projektfejlesztéstől
az utolsó támogatási forint megérkezéséig szakértői segítsége legyen.
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az
agrártámogatások új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

