Technológia fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok 2011
Támogatás
megnevezése
Cégméret
Támogatás formája
Forrás (2011-2013)
Beadási határidő
Indulási feltételek
Vállalási feltétel

KMOP-2011-121/A
GOP-2011-2.1.1./A
Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai fejlesztése

GOP-2011-2.1.1./B

KMOP-2011-1.2.1-B

Komplex vállalati technológia fejlesztés
250 fő alatti kkv

GOP-2011-2.1.3.
Komplex vállalati technológia fejlesztés és
foglalkoztatás támogatása
Csak 25 fő feletti cég

vissza nem térítendő
32 mrd. HUF
4 mrd. HUF
45 mrd. HUF
2011. március 1. - 2011. december 31.
minimum 1 fő stat.létszám, pozitív saját tőke, teljes lezárt kettő üzleti év
projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év)
képest vagy létszám szinten tartása és a projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a
bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. 2.1.3 esetében, a többletlétszám megtartásával kiválthatók az előző pontok
4 mrd. HUF

30 mrd. HUF

Kedvezményezettek
köre

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, (kivéve non profit gazdasági társaságok), szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.
1. Eszközbeszerzés (önállóan támogatható);
2. Információs technológia-fejlesztés (szoftver, hardver) (önállóan támogatható);
1. Eszközbeszerzés (önállóan
támogatható)
Fentiekkel csak együtt támogatható célok:
2. Információs technológia-fejlesztés,
Támogatható
3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás;
beleértve az online megjelenés,
tevékenységek köre
4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
ekereskedelem
5. Piacra jutás támogatása;
(önállóan támogatható).
6. Vállalati HR fejlesztés (képzés);
Csak dobozos szoftverek és hardver.
7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken;
8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása;
BP: 20 % kkv*, 30 %
BP: mikro és kisvállalkozás: 30%;
mikro**,
közép: 20%
30 % kkv, 40 %
30 - 35%
Max. 35 % értékelési függvénytől függően!
Támogatás mértéke % Pest megye: 25 %
Pest megye: mikro és
mikro
Kkv, 35 %
kisvállalkozás: 35%; közép 30%
mikro
3 000 000.- HUF
15 000 000.- HUF
100 000 000.- HUF
Tám. min. összege:
1 000 000 000.- HUF
20 000 000,- HUF
100 000 000.- HUF
Tám. max. összege:

* kkv: kis-és középvállalkozás (10-249 fő)
**Mikro: 10 fő alatti cég
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