
Kiknek ajánljuk?

A GINOP-1 .1 .4-16 kiemelt projekt keretében

kiválasztott nagy növekedési potenciállal

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ,

melyek egyedi diagnosztika alapján elkészített

fejlesztési tervvel rendelkeznek és ennek

megvalósítására kaphatnak támogatást . 

 Pályázóknak legalább 4 lezárt , teljes üzleti évvel ,

Közép-Magyarországi régión kívüli székhellyel ,

telephellyel , minimum 5 fő éves átlagos statisztikai

állományi létszámmal kell rendelkeznie és

szerepeljenek a köztartozás mentes adatbázisba .
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Mennyi támogatás szerezhető?

A program keretében 2 ,5-500 millió Ft vissza nem térítendő

50 %-os támogatási intenzitású forrás szerezhető .

Mit szükséges vállalni cserébe?

Meg kell valósítani a GINOP-1 .1 .4-16 kiemelt projekt keretében

kidolgozásra került fejlesztési tervet az abban foglalt

céloknak megfelelően egy mérföldkőben . Projekt

elszámolható összköltségének 25 %-át kitevő saját forrással

kell rendelkezni .

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?

Díjmentes , személyre szabott infokommunikációs szakértői

segítséget , tanácsadói támogatást , valamint akkreditált

informatikai vállalkozások minősített termékeinek és

szolgáltatásainak kínálatát a digitális fejlesztéshez .Továbbá

felhívjuk a figyelmet arra , hogy informatikai fejlesztésekre is

lehet pályázni , ugyanakkor csak és kizárólag olyan

informatikai beruházás/fejlesztés valósítható meg a pályázati

forrás felhasználásával , ahol a termék megtalálható a Modern

Vállalkozások Programjának weboldalán , azon a maximális

áron , ahogyan az a weboldalon szerepel .
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Milyen fejlesztésekre szerezhető

forrás?

Technológia-, vagy

szolgáltatásfejlesztést eredményező új

eszköz , gyártási licence , know-how

beszerzésére , információs technológia

fejlesztésre , szabványok és

tanúsítványok megszerzésére , valamint

ingatlanberuházásokra . Ezen felül

minősített szolgáltatóktól igénybe

vehető műszaki-, termék-, és

szolgáltatásfejlesztési , marketing ,

stratégiai és vállalati pénzügyi

tanácsadási szolgáltatás .  
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