Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem 2011
Támogatás
megnevezése

KMOP-2011-1.2.5

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Támogatás formája
Forrás (2011-2013)
Beadási határidő
Indulási feltételek

Vállalási feltétel

GOP-2011-2.2.1

Vissza nem térítendő támogatás
1,8 mrd HUF

9 mrd HUF

folyamatos
minimum 1 fő stat.létszám, pozitív saját tőke, teljes lezárt egy üzleti év; nettó árbevétel legalább akkora mint a projekt;
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti
évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a
bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) és a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti
évben a pályázó üzemi (üzleti)
tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert
támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél
legalább 50%-át vagy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó
éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében
elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 200%-át.
1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10.munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
11.elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
12.kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó,
vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát
alkalmazó) specializált rendszer bevezetése

Célterületelek:
(1-8 min 1 db, 9-12 min
1 db)

Kedvezményezettek
köre

jogi személyiségű gazdasági társaságok; jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok; SZJA hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozók; szövetkezetek; gazdasági kamarák; vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek; kereskedelmi-szakmai
szervezetek, szövetségek és kamarák; jogi személyiségű nonprofit szervezet

Támogatható
tevékenységek köre

1.Információs technológia-fejlesztés:
a) új hardver,
b) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
c) betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).
d) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
2. Tanácsadás igénybevétele:
a) vállalati stratégiai tanácsadás,
b) szervezetfejlesztési tanácsadás,
c) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
d) vállalati folyamatmenedzsment támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás,
e) online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
f) marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,

Elszámolható
költségek
Támogatás mértéke %
Tám. min. összege:
Tám. max. összege:

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése;
Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei; Tanácsadás költsége;
40%
50%
1 M HUF
10 M HUF
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