2020. OKTÓBER

PÁLYÁZATI
KISOKOS

GINOP-1.2.9-20

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN
MŰKÖDŐ MIKRO,- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA
Futó pályázatok a
Jász-Nagykun-Szolnok
megyei kis-, és
középvállalatoknak

GINOP-1.2.9-20 - TERVEZET
A pályázati felhívás október 16-ig társadalmi egyeztetés alatt áll, így
lehetőség van azt véleményezni az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/73024

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, és kisvállalkozások:
a) amelyek a Felhívás 1. (Szabad Vállalk. Zóna) és 2. sz. mellékletében felsorolt (162)
településen valósítják meg a fejlesztéseiket.
b) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
c) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt,
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres, vagy kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, vagy a fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
A Felhívás 1. sz. melléklet szerinti településen: 2 – 10 millió Ft, a támogatás mértéke:
max. 70%
A Felhívás 2. sz. melléklet szerinti településen: 10 - 60 millió Ft, a támogatás
mértéke: max. 100 %
Az 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre
vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási
kérelmet.
A projekt elszámolható összeköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.
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A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének,
gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a
területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, és a helyi
gazdaság megerősítése.

GINOP-1.2.9-20
GINOP
- TERVEZET
- 1.2.8-20

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
A Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés esetén, valamint
2-10 M Ft támogatás esetén nincs kötelező vállalás.
A Felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés esetén a
pályázó vállalja, hogy legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát, és azt fenntartja a
fenntartási időszakban.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021. január 12. – 2021. február 12.

Részletesebb információk az alábbi linkre kattintva:
PÁLYÁZAT RÖVID KIVONATA

Forrás:
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2020.10.07.
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, építés, korszerűsítés,
bővítés, átalakítás.
c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő képzés.
e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek.
f) Bérköltség-támogatás igénybevétele.
g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.
h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.
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A pályázati felhívás október 16-ig társadalmi egyeztetés alatt áll, így
lehetőség van azt véleményezni az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/73024

GINOP-1.2.9-20 GINOP - 1.2.8-20
TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS
A Pályázati Felhívás felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy
nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Időpont: 2020. október 21. 10:00
Csatorna: Microsoft Teams
Részvétel: ingyenes, de regisztrációhoz kötött
Regisztrációs link: REGISZTRÁLOK AZ ELŐADÁSRA!

A webináriumra való becsatlakozáshoz szükséges linket, a
regisztrációt megerősítő válaszlevélben küldjük meg.
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Előadó:
Bükki Péter, ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.
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A pályázattal kapcsolatban ONLINE tájékoztató előadást tartunk,
melynek részleteit alább találja:

Hogyan teheti fel a kérdéseit?
Keresse honlapunkon a www.iparkamaraszolnok.hu oldalon, a
Gazdaságfejlesztés főmenü / Tanácsadók menüpont alatt
szakértőnket.
1. „Kérdezze a szaktanácsadót!” élő linkre kattintva az oldal egy
elektronikus formanyomtatványon kéri az Ön adatait és
elérhetőségeit. (Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében
pontosan adja meg adatait!)
2. A kérdés természetétől függően válassza ki a megfelelő
szakembert, a megjelölt szakterület alapján.
3. Írja le kérdését a nyomtatvány alján megjelölt területre.
majd kattintson a „KÜLDÉS” gombra!
Amennyiben a küldés sikeres volt, megjelenik kamaránk
automatikus válaszüzenete: „Köszönjük megkeresését!
Kérdését megkaptuk, melyre szaktanácsadónk öt napon
belül megküldi válaszát!”

Aki Önnek válaszol:

BÜKI PÉTER
Pályázati tanácsadó,
Pályázatíró

Kérdezze a tanácsadót!
KATTINTSON IDE!

.0202 / SOKOSIK ITAZÁYLÁP

EZ ESETBEN KÉRDEZZE BÁTRAN KAMARAI SZAKTANÁCSADÓINKAT!
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FENTI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉS
MERÜLT FEL ÖNBEN?

