
[2016 AUGUSZTUSÁBAN MEGJELENŐ PÁLYÁZATOK INFORMATIKAI TERÜLETEN 
TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK, MELYEK SZÉLES KÖRBEN NYÚJTANAK 
LEHETŐSÉGET TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE!] 

2016. augusztusban jelenik meg a Vállalati 
komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, 
felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének és piaci bevezetésének 
támogatása pályázati kiírás! 

A várható keretösszeg: 17,5 Mrd Forint 

Kódszáma: GINOP-3.2.2-16 

Várhatóan a következő tevékenységek lesznek támogathatóak: 

 üzleti alkalmazás, szoftver licensz vásárlása 

 eszközbeszerzés keretein belül hardver, okostelefon, 

tablet vásárlása 

 szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás, 

szaktanácsadás 

 oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning 

tananyagok kidolgozása 

A fejlesztés kombinált hitellel vehető igénybe. 

A támogatás igénybevételéhez várhatóan a következőket kell 
vállalni: 

 üzleti eredményének a növekedését, vagy 

  az elektronikus értékesítés növekedését 

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 
akár 40% is lehet (maximum 24 millió Ft összeghatárig)! 

 
Egy másik Önnek szánt pályázati felhívás szintén 
2016 augusztusában kerülhet kiírásra. A felhívás 
azokat célozza, akik nemzetközi piacon 
szeretnének megjelenni és bemutatni legújabb 
fejlesztéseiket. 

A pályázati kiírás pontos megnevezése: Az informatikai 

ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások 

nemzetközi piacokra való belépésének támogatása. 

(GINOP-3.1.2-16) 

 
 

Akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135) 

 

 

VÁLASSZA AZ IR KFT. SOKÉVES 
PÁLYÁZTÍRÓI TAPASZTALATÁT ÉS 5% 
TÁMOGATÁSI MÉRTÉK NÖVEKMÉNYT 

ÉRHET EL! 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 
élenjáró informáltsága és szakmai kompetenciája 
révén hatékonyan biztosíthatja önnek a következőket: 

[Cégátvilágítás. - Pályázati feltételeknek való 
megfelelőség vizsgálata. - Pályázatírás. - Teljes 
projektmenedzsment, amelyben többek között 
tanulmány készítés, árajánlatok beszerzése 
támogatási kérelem készítés és beküldés, 
szerződéstervezet kezelése, finanszírozás folyamatok 
kezelése, monitoring, szakmai beszámolók készítése, 
helyszíni ellenőrzések koordinálása, kifogáskezelés is 
biztosított.] 

A pályázatok hamarosan benyújthatóak és az  
IR Kft. a teljes szakmai folyamatot is menedzseli 
úgy, mint immateriális javak beszerzése, 
eszközbeszerzés lebonyolítása, vállalati 
folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi 
rendszerek megoldások, bevezetéséhez és 
felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások 
bevezetése vonatkozásában felmerülő 
szolgáltatásspecifikációk elkészíttetése, 
tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, 
tesztelés, integráció, migráció, oktatás, betanítás, 
szaktanácsadás megszervezése.  

 [IR INTELLIGENS RÉGIÓ® ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS KFT.] 
 [6725 Szeged, Szentháromság u. 49/A]  

[Tel./Fax.: 06-62/444-188] | [E-mail: info@intelligensregio.hu] |  

[Web: www.intelligensregio.hu] 

 

http://www.intelligensregio.hu/

