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

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:
a) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
b) legutolsó éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő,
c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, egyéni cégek,
d) projektjének összköltsége nem haladja meg a pályázat benyújtását megelőző, legutolsó lezárt
üzleti év árbevételét.
e) fejlesztéseiket bejegyzett telephelyükön valósítják meg.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló
támogatásnak minősül.
Az igényelhető támogatás összege: 10 – 629,3 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke: max. 70%. Ny-Dunántúl: max. 45%, K-Dunántúl és Pest megye:
max. 55%, vagy De minimis.
A projekt maximális elszámolható összköltségét a legutolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai
állományi létszáma határozza meg:
• 1-9 fő között: 11 millió Ft/alkalmazott= max. 99 millió Ft
• 10-49 fő között: 11 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől = max.
299 millió Ft
• 50-249 fő között: 11 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49.
főig, és 3 millió Ft/alkalmazott az 50. főtől. = max. 899 millió Ft.
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CÉL A MODERN TECHNOLÓGIÁK BESZERZÉSE, A KORSZERŰ
INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE ÉS DIGITALIZÁLT ÜZLETI ÉS
TERMELÉSI FOLYAMATOK KIALAKÍTÁSA, AMINEK RÉVÉN A VÁLLALKOZÁSOK
KÖRÉBEN JAVUL AZ ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG ÉS/VAGY AZ ELŐÁLLÍTOTT
TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE, AMI MAGASABB TERMELÉKENYSÉGI
SZINTHEZ VEZET.
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max.
70%).
b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: listán szereplő szolgáltatóktól igénybe vett
szolgáltatások (max. 20%).
c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés. Kizárólag regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
(tanácsadással együtt max. 20%).
d) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft).
e) Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása, a gazdasági folyamatok és az üzemi/
üzleti építmények energiaigényének fedezése érdekében (max. 50%).
f) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői
szolgáltatás igénybevétele (max. 5%).
Min. 2 db önállóan nem támogatható tevékenység kötelező!

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
1. Projekt előkészítés költségei (max 5 %)
2. Eszközbeszerzés költségei
3. Építéshez kapcsolódó költségek (max. 70%)
4. Immateriális javak
5. Képzéshez kapcsolódó költségek (max. 20 %)
6. Szakértői szolgáltatás költsége (Képzéssel együtt max 20%)
7. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díja
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Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Technológiafejlesztés: termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztése,
a kapacitások bővítése.
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PROJEKTIDŐSZAK
Maximum 24 hónap.

BEADÁSI HATÁRIDŐ:
1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.; Keret: 70 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.; Keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2021. szept. 30 – okt. 15.; Keret: 40 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.; Keret: 40 milliárd Ft
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KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
Nem releváns.

A 3-4. szakaszban csak mikro vállalkozások, vagy SZVZ települések vállalkozásai pályázhatnak!!!

Részletesebb információk az alábbi linkre kattintva:
PÁLYÁZAT RÖVID KIVONATA
Forrás:
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2020.12.18.

AMENNYIBEN A FENTI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉS MERÜL FEL ÖNBEN
VAGY KÍVÁNCSI, HOGY INDULHATNA-E A PÁLYÁZATON, MI SEGÍTÜNK ÖNNEK!
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KÉRDÉS MERÜLT FEL ÖNBEN?
TEGYE FEL!

Pályázatírónk vállalta, hogy amennyiben megküldi nekünk, hogy melyik pályázat
érdekli és elküldi számunkra a kért adatokat, pályázatírónk leellenőrzi, hogy az Ön
által tervezett fejlesztésre igénybe vehető-e az adott pályázat, illetve, hogy eséllyel
tudna-e indulni valamelyik pályázaton.
Ez esetben legyen szíves elküldeni számunkra a következőket:

A vállalkozás neve (egyéni vállalkozó is)
A vállalkozás adószáma
A tervezett fejlesztés rövid leírása
Jelölje meg melyik pályázat érdekli
Valamint küldje el nekünk elérhetőségeit, hogy felvehessük Önnel a
kapcsolatot (Név, e-mail cím, telefonszám)

Adatait küldje al a
gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu e-mail címre
vagy töltse ki adatlapunkat az alábbi linkre kattintva!

Kitöltöm az adatlapot!
Aki Önnek válaszol:

BÜKI PÉTER
P á ly á z a t i t a n á c s a d ó ,
P á ly á z a t í r ó

