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

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikrovállalkozások:
a) amelyek a Felhívás 1. sz. melléklete szerinti SZVZ, vagy 5000 fő alatti településein valósítják meg
fejlesztéseiket.
b) amelyek a Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt településen valósítják meg a fejlesztéseiket, és
nem volt GINOP 1,2,3 prioritásban támogatott projektjük.
c) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
d) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti
évben minimum 1 fő volt,
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres, vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
A Felhívás 1. sz. melléklet szerinti, és az 5000 fő alatti településen: 2 – 10 millió Ft, a támogatás
mértéke: max. 70%
A támogatás „Csekély összegű” kategória.
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A FELHÍVÁS CÉLJA A MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLŐDÉSÉNEK, GAZDASÁGBAN
BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK, PIACI POZÍCIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE, A TERÜLETI
KÜLÖNBSÉGEK CSÖKKENTÉSE, A TÉRSÉGI FELZÁRKÓZTATÁS, ÉS A HELYI
GAZDASÁG MEGERŐSÍTÉSE.

GINOP - 1.2.8-20
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, építés, korszerűsítés,
bővítés, átalakítás (eszközzel együtt min 50%).
Információs technológia-fejlesztés: új informatikai, hálózati, telekommunikációs eszközök
beszerzése (max. 50%).
Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő képzés, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól
(max. 20%).
Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (max.
10%).
Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 400 e Ft/fő; 50%).
Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele
esetén választható, a tevékenység összköltségének max. 15%-a).
Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.
Projekt előkészítés (max. 7%)
Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
Projektidőszak
Maximum 18 hónap. A záró elszámolás benyújtásának legkésőbbi határideje 2022.12.31.
BEADÁSI HATÁRIDŐ:
2021. november 9. 9 órától – 2021. december 9. 10 óráig.

Részletesebb információk az alábbi linkre kattintva: PÁLYÁZAT RÖVID KIVONATA
Forrás:
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette.
Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2021.10.12.
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Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (önállóan min.
50%).

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

