A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok
1.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:
Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

ÉAOP- 2010 - 1.1.1/E
ÉAOP- 2010 - 1.1.1/E - Ipartelepítés
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
1 965 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2010.05.31.

Beadási határidő:

2010.12.31.

Elérhetőség:
Támogatás célja:

Pályázati dokumentáció
A pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó, valamint
szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései
infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal közvetve javítva a régiók foglalkoztatási
helyzetét, az üzleti környezetet és a régió versenyképességét.

Kedvezményezettek köre:

A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak: · Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 321, 322, 362,
364) · Gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 112, 113,
114, 211, 212, 226) · Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 121,
122, 124, 125, 129) · Egyéb vállalatok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód:
721, 722, 723)

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő
tevékenységekre: 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület
építése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő és
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. C.1.2 Önállóan nem támogatható,
választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1.
pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 1.
Előkészítő tevékenységek 2. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése. 3.
Kármentesítés 4. Kapcsolódó szolgáltatások

Támogatás mértéke (%):

40
mikro-, kis- és középvállalkozás esetében: 50%

Támogatás minimum összege:

100 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

1 000 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

6

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Címe: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Tel.: (52)501-000
Fax.: (52) 524-770
Honlap: www.eszakalfold.hu
E-mail: ropinfo@eszakalfold.hu

2.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:
Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

ÉAOP-2010-1.1.1./D
ÉAOP-2010-1.1.1./D-Telephelyfejlesztés
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
3 400 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2010.05.07.

Beadási határidő:

2010.06.30.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Támogatás célja:

A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési
helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s
ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k
működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és
bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának
növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása
érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás közvetett
célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások
tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel
járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához,
növeléséhez. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató
tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik
kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá. Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok
egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre.

Kedvezményezettek köre:

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő
alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy fő volt: · Gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási
kód: 112, 113, 114, 211, 212) · Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási
kód: 121, 124, 125, 129) · SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (Gazdálkodási
forma szerinti osztályozási kód: 231, 232) · Egyéb vállalatok (Gazdálkodási forma szerinti
osztályozási kód: 721, 722, 723) Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat
benyújtására nincs lehetőség. Az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontjában
foglaltak nem alkalmazandóak.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő
tevékenységekre: 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület
építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő
és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése,
korszerűsítése, bővítése önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a
fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési
engedély megvonását vonná maga után. Az önállóan támogatható tevékenység úgy
értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent felsorolt tevékenységek közül egynek
a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy tartalmazzon önállóan nem
támogatható, kapcsolódó - a C.1.2 pontban felsorolt - tevékenységet. A pályázat
keretében kizárólag az Általános Feltételek c. dokumentum D4.1 pontja szerinti induló
beruházás támogatható. Felhívjuk a figyelmet, hogy új építés esetén amennyiben az új
létesítmény a pályázó meglévő tevékenységének elhelyezését is szolgálja, az új
létesítmény költsége csak olyan arányban elszámolható, amilyen arányban induló
beruházásnak minősülő tevékenységet céloz meg. C.1.2 Önállóan nem támogatható,
választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1.
pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 1.
Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az alapinfrastruktúra hiánya
akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. 2. Eszközbeszerzés. 3.
Kármentesítés. Az önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenység úgy

értelmezendő, hogy a pályázathoz nem elegendő a fent felsorolt tevékenységek
megvalósítása, hanem szükséges legalább egy, a C.1.1 pontban felsorolt tevékenység
megvalósítása is.
Támogatás mértéke (%):

50

Támogatás minimum összege:

10 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

100 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

50

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Címe: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Tel.: (52)501-000
Fax.: (52) 524-770
Honlap: www.eszakalfold.hu
E-mail: ropinfo@eszakalfold.hu

3.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

ÉAOP-2010-1.1.2./A
ÉAOP-2010-1.1.2./A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
800 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2010.05.07.

Beadási határidő:

2010.09.30.

Elérhetőség:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek köre:

Pályázati dokumentáció
A konstrukció célja, hogy előmozdítsa: · a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények,
valamint helyi gazdasági szereplők közötti, iparági klaszter formában megvalósuló
együttműködést. Ezen belül különösen lehetőséget biztosítson a régió kulcságazataiban
működő klaszterek versenyképességének jelentős növelésére, egyúttal különbséget téve
a o húzóágazati, szoros együttműködést felmutató klaszterek, o a még kialakulóban lévő
stratégiaivá fejlődő klaszter-kezdeményezések, illetve nem húzóágazatban, de lokális
fejlődési csomópontokban már működő vállalati hálózatok; · a térség felsőoktatási
intézményei és a klaszter tagjai között partneri viszonyon alapuló, hálózati szerveződésű
együttműködést, amely kiszolgálja az adott ágazat gazdasági szereplőinek igényeit és
helyi válaszokat ad a gazdaság kihívásaira; · a klaszterek szolgáltatási palettájának
bővülését, és az összhang megteremtését a közös szolgáltatások kínálata és kereslete
között; · a magas hozzáadott értékű, exportorientált, innovatív tevékenységet folytató
klaszter-kezdeményezések és működő klaszterek a Pólus Programban definiált
akkreditációs követelmények teljesítéséhez szükséges továbbfejlődését; · a hálózatos és
a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott
projektek keretében; · közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az adott
klaszter tagjainak versenyképességét.
· gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH
112,113,114,129,211,212,226, 599, 571, 691), · egyesülés, egyesületek, köztestületek

(KSH 591, 529,541,549), · alapítványok (KSH 561,562), · kutató intézetek, oktatási
intézmények (KSH 312, 322, 342).
Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

Támogatás mértéke (%):

A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: - A1. Adminisztráció,
kapcsolattartás, új tagok felkutatása; - A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó
megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése; - A3.
Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és
technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése;
- A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi
tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel; - A5. A klaszterek tevékenységéhez
kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai
adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter
tagjai számára; - A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat
kialakítása, igényfeltáró kutatások - A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános
célú oktatás, képzés, betanítás; - A8. A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú
oktatás, képzés, betanítás; - A9. Információs technológia-fejlesztés, beleértve közös
informatikai platform kialakítását vagy továbbfejlesztését, az online megjelenés, ekereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatását is B. A klaszter közös beruházása: B1. Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések; - B2. Építés, átalakítás, bővítés (technológiai fejlesztés,
telekhatáron belüli infrastrukturális feltételeinek megteremtése); - komplex területelőkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége (önálló tevékenységként
nem támogathatóak);
80

Támogatás minimum összege:

10 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

150 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

11 - 27

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Címe: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Tel.: (52)501-000
Fax.: (52) 524-770
Honlap: www.eszakalfold.hu
E-mail: ropinfo@eszakalfold.hu

4.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

KEOP-2009-4.6.0
KEOP-2009-4.6.0 Nagy- és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének
támogatása
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
8 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.11.01.

Beadási határidő:

2013.12.31.

Beadási határidő megjegyzés:

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási

keret kimerüléséig.
Elérhetőség:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek köre:

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

Támogatás mértéke (%):

Támogatás maximum összege:

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Pályázati dokumentáció
A konstrukció elsődleges célja: a bioetanol végterméket előállító nagy- és közepes
kapacitású gyártóművek létesítésére irányuló beruházások elősegítése vissza nem
térítendő támogatás formájában.
VÁLLALKOZÁS (1) 1 Jogi személyiségű vállalkozás; 11 Jogi személyiségű gazdasági
társaság; 112 Közös vállalat; 113 Korlátolt felelősségű társaság; 114 Részvénytársaság;
115 Európai részvénytársaság.
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet
pályázni: 1. Nagykapacitású bioetanol gyártóművek létesítése. a) Kötelező elem: egy
legalább 70 kt/év bioetanol kapacitású bioetanol üzem létesítése. Támogatható
tevékenységek: az ehhez tartozó fogadó-, előkészítő-, gyártási-, melléktermékvonal
technológiai blokkhoz tartozó gépek, berendezések, valamint ezek elhelyezésére szolgáló
épületek, építmények építése b) Választható elem: Az üzem energiaszükségletét részben
vagy egészében kielégítő, megújuló forrást hasznosító energiaellátó üzem létesítése. 2.
Közepes kapacitású bioetanol gyártóművek létesítése. a) Kötelező elem: egy legalább 30
kt/év, maximum 70 kt/év bioetanol kapacitású bioetanol üzem létesítése Támogatható
tevékenységek: az ehhez tartozó fogadó-, előkészítő-, gyártási-, melléktermékvonal
technológiai blokkhoz tartozó gépek, berendezések, valamint ezek elhelyezésére szolgáló
épületek, építmények építése, b) Választható elem: Az üzem energiaszükségletét részben
vagy egészében kielégítő, megújuló forrást hasznosító energiaellátó üzem létesítése.
Tevékenységek kombinálása: Egy pályázat keretében lehet pályázni csak a kötelező
elemre, vagy kombináltan a kötelező és választható elemekre együttesen, mely utóbbi
esetben az elemekre különkülön energetikai mellékletet, de csak egy összevont
költségvetést kell benyújtani. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem
haladhatja meg a D3 fejezetben meghatározott mértéket. Jelen pályázati kiírás esetében
valamennyi kedvezményezett a közösségi jog szerinti vállalkozásnak, az igényelt
támogatás pedig állami támogatásnak minősül. Ebből adódóan minden
kedvezményezettre vonatkozik „A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről”
szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet. Ennek részletes szabályait a D1. fejezet külön
kiemeli.
30
Lásd útmutató D2. pontja.
2 500 000 000.- HUF
Lásd pályázati útmutató D3. pontja.
Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Energia Központ Nonprofit Kft.
Címe: 1134 BUDAPEST, Váci út 45. 6. emelet.
Tel.: (1) 802-4390
Fax.: ( 1) 802-4301
Honlap: www.energiakozpont.hu
E-mail: office@energiakozpont.hu

5.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:

KEOP-2009-6.2.0/B
KEOP-2009-6.2.0/B - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
vissza nem térítendő
pályázat

Forrás megnevezése:
Forrás összege:

ERFA
700 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.04.01.

Beadási határidő:

2013.12.31.

Elérhetőség:
Kitöltőprogram elérhetősége:
Támogatás célja:

pályázati dokumentáció
kitöltőprogram
Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különbözı érintettek
(gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság)
együttmőködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon
a
fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák
használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözı
fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetısége és használata.

Kedvezményezettek köre:

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság; 12 Szövetkezetek; 13 Egyéb jogi személyiségű
vállalkozások; 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság; 22 Jogi személyiség nélküli
egyéb vállalkozás; 23 Egyéni vállalkozás (csak partnerként); 31 Központi költségvetési
szerv és intézménye; 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és
intézménye; 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv; 34 Köztestületi költségvetési
szerv; 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 36. Területfejlesztési
tanács és társulás (kivéve a 361 (RFT-t); 52 Egyesület; 53 Szakszervezet ; 54 Köztestület
; 55 Egyház, egyházi intézmény; 56 Alapítvány; 57 Közhasznú társaság (2009. 07. 30-ig);
58 Magánbiztosítás; 59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet; 69 Egyéb, jogi; 71
Állami gazdálkodó szervezet; 72 Egyéb vállalat

Támogatás mértéke (%):

90
max. 100%

Támogatás minimum összege:

20 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

200 000 000.- HUF

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: fi_titkarsag@kvvmfi.hu

6.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:
Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:
Beadás kezdete:

GOP-2009-2.1.4/K
GOP-2009-2.1.4/K-Környezetközpontú technológia fejlesztés
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
2 000 000 000 .- HUF
2010.03.01.

Beadási határidő:

Elérhetőség:
Kitöltőprogram elérhetősége:

2010.08.31.

pályázati dokumentáció
kitöltőprogram

Támogatás célja:

A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által
közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-,
víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és
egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá
kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele
rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe.
Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség van arra, hogy a vállalkozások jelenleg is
működő tevékenységük/technológiájuk fejlesztése (akár kapacitásbővítése)
eredményeként, a környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetőségeinek minél
nagyobb kihasználása mellett növeljék versenyképességüket és gazdasági
hatékonyságukat.

Kedvezményezettek köre:

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok (kivéve nonprofit gazdasági társaságok), szövetkezetek, SZJA hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozók. A pályázati kiírásra kizárólag azok a vállalkozások
pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

Az 1. b)-d), és 2.-4. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. a) pontban foglaltakkal
együtt támogathatóak. Azonban az 1. a) pontban felsorolt tevékenységek önállóan is
támogathatóak. 1. Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez Anyag-,
energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák; Elérhető legjobb
technológia (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való
kiváltását célzó technológiák; Környezetbarát csomagolástechnológia kapcsolódóan a
támogatható tevékenységek a következők: a) Eszközbeszerzés: környezetközpontú
technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe
helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), az eszközök első
felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége. b) A
fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: infrastruktúra építése,
korszerűsítése, ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása. C) A fejlesztéshez
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. d) A fejlesztéshez kapcsolódó
információs technológia-fejlesztés: hardver, szoftver. 2. Piacra jutás támogatása
(kiegészíthető a környezeti szemléletmód terjesztésével): piaci megjelenés (vásárokon,
kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. 3.
Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel. 4. Környezetirányítási, vezetési,
hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek
környezetvédelmi minősítése: ISO 14001 követelményeknek megfelelő
környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és
nyilvántartásba vétele, A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék
minősítésre való felkészülés, és a minősítés megszerzése, ISO 9001 szabvány előírása
szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.

Támogatás mértéke (%):

50
50%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében és 30%-a a nagyvállalatok esetében

Támogatás minimum összege:

5 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

125 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

50 - 100

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu

E-mail: info@magzrt.hu

7.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:
Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

GOP-2009/2.2.3.
GOP-2009/2.2.3. Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
3 460 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.08.31.

Beadási határidő:

2010.12.31.

Elérhetőség:
Támogatás célja:

Pályázati dokumentáció
A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a
vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a
hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását, a hatékony
tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői
döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati,
csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és
az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését
(BPR). Szintén cél a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV)
jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai
(továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti
folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban.

Kedvezményezettek köre:

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: ● Kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok; ● Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei; ●
Szövetkezetek; ● SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók; ● Magyarországi székhelyű
gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján) közül:
o Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; o területi kereskedelmi és iparkamarák. ●
Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei o Kritériumok: - A szervezet az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő társadalmi szervezet, kivéve politikai
pártokat és szakszervezeteket; - A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2
évvel a pályázat benyújtását megelőzően került sor; - A szervezet alapszabálya rögzíti,
hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét látja el.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó
komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. Ezek a következő
célterületekre terjedhetnek ki: 1. integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment
rendszer (ERP) bevezetése; 2. (online) ügyfélkapcsolati, értékesítést támogató, marketing
automatizáló rendszer (CRM) bevezetése, nem ERP részeként; 3. üzleti intelligencia
rendszer (BI), döntéstámogató rendszer (DSS) bevezetése; 4. elektronikus iratkezelési
rendszer bevezetése; 5. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése; 6. táv- és
csoportmunkát támogató rendszer bevezetése; 7. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy
ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi
információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése; 8.
B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása,
feltöltése és beindítása. 9. B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus
szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása. 10. Vállalatok üzleti informatikai
rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét
(interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése 11. A fenti
alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan intranet, belső portál rendszer kialakítása; 12. A
fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus szerződéskötés kialakítása. 13. A
fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus számlázás kialakítása. 14. A fenti
alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus fizetés kialakítása. 15. A fenti
alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus

aláírás bevezetése. 16. A 2; 8-10 alkalmazásokhoz kapcsolódóan a tranzakciók
biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer bevezetése. 17. A fenti
rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, az üzleti folyamatok
újraszervezése (BPR). A pályázott rendszer, megoldás feleljen meg a felsorolt rendszerek
(1-17. célterületek) V. mellékletben részletesen meghatározott kritériumainak.
Támogatás mértéke (%):

50

Támogatás minimum összege:

5 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

25 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

130 - 180

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

8.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:
Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

GOP-2010-211/A
GOP-2010-211/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése.
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
10 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2010.03.29.

Beadási határidő:

2010.12.31.

Elérhetőség:
Kitöltőprogram elérhetősége:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek köre:

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

Támogatás mértéke (%):

Pályázati dokumentáció
kitöltőprogram
A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai
fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági
társaságok), - szövetkezetek, - egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak: 1. Technológiai
fejlesztést eredményező beruházások, 2. Információs technológia-fejlesztés, 3. Domain
név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (amennyiben a pályázó még
nem rendelkezik regisztrált domain névvel), 4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó
honlapkészítés (kötelező, ha domain regisztrációra is pályázik és csak abban az esetben,
amennyiben a pályázó még nem rendelkezik regisztrált domain névvel, önállóan nem
pályázható!), 5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
50
Részletek a pályázati dokumentációban.

Támogatás minimum összege:

1 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

20 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

1000 - 1300

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

9.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

GOP-2010-2.1.1/B
GOP-2010-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
10 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2010.05.31.

Beadási határidő:

2010.09.06.

Elérhetőség:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek köre:

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

Pályázati dokumentáció
A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal
javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes
vállalkozások: 1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; 2. Vállalkozások
által előállított hozzáadott érték növeléséhez; 3. Környezetvédelmi, energia- és
anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez; 4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok), - szövetkezetek, - SZJA hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozók. A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz.
melléklete alapján mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások
pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Amennyiben a
gazdasági társaságok, szövetkezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a 2009.
évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó
összevont (konszolidált) beszámolóval, ennek hiányában éves beszámolóval vagy
egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a 2008. évi
adatokat kell figyelembe venni.
Támogatható tevékenységek köre: 1., Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló
beruházás fogalmának; 2., Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel
az induló beruházás fogalmának; 3., Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja
a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra; 4.,
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; 5.,
Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és

egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások
támogatását is; 6., Piacra jutás támogatása; 7., Vállalati HR fejlesztés:; 8., Tanácsadás
igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken; 9., Minőség-, környezet- és
egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása.
Támogatás mértéke (%):

40
Részletek a pályázat dokumentációjában!

Támogatás minimum összege:

20 000 001.- HUF

Támogatás maximum összege:

100 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

100 - 150

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

10.)
Alapadatok
Pályázati kód:
Támogatás megnevezése:

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének módja:
Forrás megnevezése:
Forrás összege:

GOP-2010-2.1.2
GOP-2010-2.1.2 Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
vissza nem térítendő
pályázat
Európai Regionális Fejlesztési Alap
10 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2010.05.31.

Beadási határidő:

2010.12.31.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Támogatás célja:

A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési
projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül: 1.
Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; 2. Vállalkozások által előállított
hozzáadott érték növeléséhez; 3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági
célokhoz; 4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása a komplex
programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

Kedvezményezettek köre:

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok), - szövetkezetek, - SZJA hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozók.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek
köre:

1 Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának: o technológiai
fejlesztést eredményező új, eszközök beszerzése, illetve mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő Pályázók esetében technológiai korszerűsítést
eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz első üzembe
helyezésének éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év)

o szállítás és üzembe helyezés, o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), o az
eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége,
amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására, vagy
kapacitásbővülést eredményez. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben
megfelel az induló beruházás fogalmának: o infrastruktúra építése, fejlesztése, o ingatlan
építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása. 3 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan
bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12
hónapra, (azaz a bérleti díj összege maximum 365 napra szólhat, amennyiben a bérleti
díj záró dátuma korábbi, mint a projekt fizikai befejezésének dátuma.) 4 Az
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. 5
Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és
egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások
támogatását is: o hardver, o szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű
szoftver), o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan). o domain név
regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja 6 Piacra jutás támogatása: o piaci
megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), o marketingeszközök elkészítése,
beszerzése. 7 Vállalati HR fejlesztés: o munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek,
képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás). 8 Tanácsadás igénybevétele az alábbi
támogatott tanácsadási területeken: o vállalati stratégiai tanácsadás, o
szervezetfejlesztési tanácsadás, o menedzsmentfejlesztési tanácsadás, o vállalati
folyamatmenedzsment támogatása, o online megjelenéshez, e-kereskedelemhez
kapcsolódó tanácsadás, o technológiai fejlesztési tanácsadás, o marketing tanácsadás,
piackutatás, igényfelmérés, o logisztikai tanácsadás, o a horizontális célok
(esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó
tanácsadás. 9 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsíttatása:
Támogatás mértéke (%):

50

Támogatás minimum összege:

20 000 001.- HUF

Támogatás maximum összege:

500 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

60 - 80

Kiíró szervezet:

Közreműködő szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

Pályázati tanácsadás kérhető:
Nagy Donát
pályázatíró
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Tel.: 06-54-430-001/132
E-mail: biharkerpalyazat@gmail.com

