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PROGRAM INDUL A KKV-KNAK

Futó pályázatok a Jász-Nagykun
Szolnok megyei kis-, és 
középvállalatoknak



10 MILLIÁRD FORINTOS 
MUNKAHELYTEREMTŐ 
PROGRAM A KKV-KNAK 
A központi program segítségével a kkv-k 
többek között új eszközöket, gépeket 
szerezhetnek be, a támogatási összeget 
ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is 
fordíthatják

AZONNAL CSELEKSZÜNK 
PROGRAM 2017 - 
MUNKAHELYMEGŐRZŐ 
TÁMOGATÁS 

Az átmeneti nehézséggel küzdő 
vállalkozások foglalkoztatási 
kapacitásának megőrzése érdekében.

GÁBOR DÉNES-DÍJ
A NOVOFER Alapítvány immár 29. 
alkalommal hirdeti meg a Gábor Dénes- 
díj felterjesztési felhívását, mely az 
innovációs folyamatban alkotó módon 
résztvevő szakemberek fokozott erkölcsi 
elismerését célozza.

POWER UP!
Ismét várják a magyar fejlesztéseket 
Európa legnagyobb energiaipari 
versenyén. A PowerUp! verseny a 
fenntartható energia szektor
fejlesztésének előremozdítása érdekében 
jött létre.
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 - 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási 

jogviszonyban foglalkoztatott személynél új 

munkahelyenként 800 ezer forint, 

 - kedvezményezett járásban vagy településen új 

munkahelyenként további 400 ezer forint 

kiegészítő támogatást kaphatnak. 

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a 

beruházással létrehozott kapacitásokat, 

szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől 

számított 3 évig folyamatosan fenntartja és 

működteti a térségben. A munkáltatónak köteleznie 

kell magát, hogy a beruházási telephelyén a 

pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő 

átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre

legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási 

kötelezettséget vállal.  

10 milliárd forintos munkahelyteremtő 
program indul a kkv-knak
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     Augusztus elsejétől 10 milliárd forint összegű 

nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és 

középvállalkozások munkahelyteremtő 

beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági 

Minisztérium (NGM). A központi program 

segítségével a kkv-k többek között új eszközöket, 

gépeket szerezhetnek be, a támogatási összeget 

ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is 

fordíthatják. 

A munkahelyteremtő támogatás regionális 

beruházási támogatás jogcímen vagy csekély 

összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, 

amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső 

esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet.  

Ezen felül  

- a vállalatok kiközvetített álláskereső 

foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 
ezer forint,  

   A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2017. augusztus 1-jétől nyílik meg, és a 2017. szeptember 15-én 

zárul le. A támogatott beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell a kedvezményezetteknek befejezniük. 

   Forrás: www.kormany.hu 

   A teljes pályázati 

felhívást letöltheti IDE 

kattintva! 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak


  Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 

igazgatója 2017. január 5-én az „Azonnal cselekszünk” 

program keretében meghirdetett 

„Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti 

nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási 

kapacitásának megőrzése érdekében” 

(ACS_MEGŐRZŐ_2015) pályázati program 

újrahirdetéséről döntött. 

Tájékoztatjuk a leendő Pályázóikat, hogy a pályázati 

dokumentáció módosult! Pályázatot kizárólag az új 

pályázati dokumentáció kitöltésével, illetve 

benyújtásával kerül elfogadásra! 

AZONNAL CSELEKSZÜNK PROGRAM 
2017 - MUNKAHELYMEGŐRZŐ 

TÁMOGATÁS

2 0 1 7 .  A U G U S Z T U S |   4 .  O L D A L

A program célja 

A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának 

megtartása, a csoportos létszámcsökkentések 

megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának 

elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési 

problémáinak kezelése, gazdasági 

szerkezetváltásának, foglalkoztatási 

struktúraváltásának segítése, valamint a csoportos 

létszámcsökkentés által veszélyeztetett 

munkavállalók munkahelymegőrzésének 

támogatása. 

Célcsoportja 

A csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett

munkavállalók, akinek munkaviszonyát a 

munkáltató működésével összefüggő okból a 

támogatás nélkül felmondással megszüntetné. 

A beadási határidő: 2017. december 29.   

   Forrás: www.ofa.hu 

   A teljes pályázati 

felhívást letöltheti IDE 

kattintva! 

http://ofa.hu/hu/programs/uj-azonnal-cselekszunk-program-2017-munkahelymegorzo-tamogatas-figyelem-modosult-a-palyazati-dokumentacio


   A NOVOFER Alapítvány – szakmai-erkölcsi 

támogatói között tudva a szakminisztériumok, 

továbbá az MTA, az SzTNH, az MGyOSz, az MKIK, a 

VOSZ, a MISz, a MKK és a Magyar Mérnökakadémia 

vezetőit – immár 29. alkalommal hirdeti meg a Gábor 

Dénes-díj felterjesztési felhívását, mely az 

innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő 

szakemberek fokozott erkölcsi elismerését célozza. 

A Kuratórium kéri a gazdasági tevékenységet folytató 

társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással 

foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és 

természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy 

érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit

továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett 

szakembereket, hogy 2017. október 10-i határidővel 

jelöljék Gábor Dénes-díjra azokat az általuk 

szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is 

tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, 

fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) 

szakembereket, akik a műszaki szakterületen: 

• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési 

tevékenységet folytatnak, 

• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben 

bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki- 

szellemi alkotást hoztak létre, 

GÁBOR DÉNES-DÍJ 
2017

2 0 1 7 .  A U G U S Z T U S |   5 .  O L D A L

• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, 

innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a 

környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható 

fejlődéshez, 

• személyes közreműködésükkel megalapozták és 

fenntartották intézményük innovációs készségét és 

képességét. 

A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek 

csoportosan nem jelölhetők. 

A Díjra a Magyarországon élő, magyar 

állampolgársággal rendelkező alkotók, valamint a 

határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul 

tudó alkotók egyaránt jelölhetők. 

A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére 

javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli 

(ezen a magyarság értendő a világban) magyar 

szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási 

intézmények vezetői is. 

Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási határideje: 2017. október 10. 

 Forrás: www.gabordenes.hu 

   A teljes pályázati 

felhívást letöltheti IDE 

kattintva! 

http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/


   Harmadik alkalommal hirdeti meg Európa vezető 

fenntartható energiagazdálkodást támogató

vállalata, az InnoEnergy a kontinens legnagyobb 

versenyét. A program célja, hogy támogassa és 

lendületbe hozza Közép-Kelet-Európa, a Baltikum 

és a mediterrán térség fenntartható energiával 

foglalkozó start-up vállalkozásait. 

A PowerUp! elnevezésű megmérettetésen tavaly egy 

magyar start-up léphetett fel a dobogó harmadik 

fokára. Idén sem kisebb a tét! 

A szervezők szeptember 11-ig várják a 

jelentkezéseket a powerup.innoenergy.com 

oldalon. 

A PowerUp! verseny a fenntartható energia szektor 

fejlesztésének előremozdítása érdekében jött létre. 

Célja, hogy olyan projektek szülessenek, amelyek 

nem csupán Európa természetvédelmét szolgálják, 

hanem kereskedelmi forgalomba hozatalukkal akár 

globális szinten is hatást gyakorolhatnak.  Kizárólag 

az az ötlet nevezhető a megmérettetésre, amely a 

fenntartható energiagazdálkodást szolgálja. 

Ugyanakkor ez még nem elegendő az induláshoz. 

Létre kell hozni egy csapatot, amely megvalósítja az 

elképzeléseket, illetve a prototípust is prezentálni

kell a zsűrinek. A tavalyi verseny során egy magyar 

start-up, a Greenergizer nyerte el a harmadik 

helyezést áramfogyasztást csökkentő 

innovációjával. 

A nyertesek nem csak pénzbeli jutalomban 

részesülnek, hanem hozzáférést kapnak az

InnoEnergy HighwayR elnevezésű gyorsító 

programjához, amely hozzásegíti az ötletgazdákat 

ahhoz, hogy a tervekből piaci termékek váljanak. 

Ennek részeként akár 150 000 eurós támogatásban 

is részesülhetnek a kiválasztott projektek.  

POWER UP! 
Ismét várják a magyar fejlesztéseket 

Európa legnagyobb energiaipari versenyén 
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A fiatal vállalkozók támogatást kapnak a 

termékfejlesztéshez és a termékvédelemhez, 

valamint a piacra lépés, a csapatépítés és a 

finanszírozási folyamatok menedzseléséhez. 

Mindemellett az InnoEnergy révén kapcsolatba 

léphetnek az energiapiac 150 jelentős szereplőjével is. 

A pályázatokat szeptember 11-ig adhatják be az 

indulók Magyarországról is. Ezek után a csapatok 

workshopokon vesznek részt, ahol lehetőségük nyílik 

a projektek részletes kidolgozására, az ötleteiket 

pedig szakértőknek és befektetőknek is 

bemutathatják. Októberben rendezik meg a tizenöt 

regionális döntőt, amelyek eredményeit összesítve a 

legjobb húsz projekt jut a finalisták közé. Ezek közül a 

novemberi budapesti gálán választják ki a dobogós 

helyezést elérő pályázókat, akik automatikus belépést 

nyernek az InnoEnergy HighwayR programjába, 

valamint az első 20 000 eurós, a második 10 000 

eurós, a harmadik 5000 eurós díjazásban részesül. 

A versenyhez évről-évre újabb országok csatlakoznak. 

Az InnoEnergy harmadik PowerUp! versenyére idén 

már 23 ország: Albánia, Bosznia és Hercegovina, 

Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, 

Görögország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, 

Moldova, Montenegró, Örményország, Románia, 

Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna 

vállalkozóinak, illetve start-up cégeinek a 

jelentkezését várják, amelyek 

powerup.innoenergy.com regisztrálhatják a 

részvételi szándékukat. 

 Forrás: http://powerup.innoenergy.com/ 

http://www.innoenergy.com/bcs/innoenergy-highway/our-offer/
http://powerup.innoenergy.com/

