Aktuálisan pályázható támogatások
2016. február 29-től Pest megyében K+F fejlesztésekre újabb uniós források igényelhetők.
A pályázat keretében 50-500 millió Ft-os EU-s támogatás érhető el kutatásra, új termék
kifejlesztésére.
(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 vállalati K+F fejlesztésekre Pest megyében

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.01.27) 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.

Támogatás vállalati K+F fejlesztésekre Pest megyében
Fejlesztést tervez, hogy erősítse piaci pozícióját? Egy versenytársa új termékkel jelent
meg, amellyel az Ön meglévő piaci pozícióját veszélyeztetheti? Új innovatív ötlete van,
de meglévő tőkéje csak a fejlesztés kezdeti szakaszát fedezné? Vissza nem térítendő
támogatás bevonásával csökkentheti saját tőkéje kockázatát.
Növelje a hazai és külföldi versenyképességét saját K+F fejlesztés révén!
Most 50-500 millió
kifejlesztésére!
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Február 29-től pályázható kis-, közép- és nagyvállalkozások számára az a forrás, amelyből
a következő két év termékfejlesztését finanszírozhatják. Gépipar, megújuló energia,
egészségügy, környezetvédelem, élelmiszeripar, mezőgazdaság, infokommunikáció és
oktatás területén az alábbiakra kaphat támogatást:






új termékek, eljárások kifejlesztése, vagy már létezők továbbfejlesztése
prototípusok és kísérleti modellek kidolgozása
új eljárások bevezetése
kapcsolódó szabadalmak és immateriális javak beszerzése
kiállításon való részvétel

A fenti tevékenységekhez kapcsolódóan
infrastrukturális körülményeit is.
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Csak a Budapesten, és Pest megyében megvalósuló beruházások támogathatóak, és akár
a fejlesztési költségei 80%-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. Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség.

Nem tudja, mivel kezdje a tervezést? Szüksége van szakértő támogatásra már a
felkészülés során? Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyét?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

