Aktuálisan pályázható támogatások
Október 4-től a beszállító KKV-k és beszállítói integrátoraik konzorciumi pályázat
keretében 300-1000 millió Ft-os EU-s támogatást igényelhetnek tevékenységeik
fejlesztésére.
(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):
 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.09.14) 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.

Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és
beszállítói integrátorok támogatása
Erősítené beszállító KKV-it, szorosabban szeretne együttműködni integrátorával?
Közös fejlesztéseket, beruházásokat terveznek megvalósítani?
Növelje együttműködésük hatékonyságát a szolgáltatások színvonalának javítása által!
Most 300-1000 millió Ft-os EU-s támogatást szerezhet konzorciumban induló beszállító
KKV és integrátor közép- vagy nagyvállalkozás.
Október 4-től igényelhető az a forrás, amelyből a következő két év fejlesztési elképzeléseit
finanszírozhatják (GINOP-1.3.3.-16). Beszállító KKV és integrátor vállalkozása közösen,
konzorciumban pályázhat az alábbi tevékenységekre:








Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási
és e-kereskedelmi megoldásokat)
Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés
igénybevétele
A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor
vállalat által nyújtott képzésen való részvétel
Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység
Új eszköz beszerzése
Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése
Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

A Budapest, és Pest megyén kívüli beruházások támogathatóak, és régiótól függően akár
az elszámolható költségei 50%-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)

