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Három terület is érintett lehet a gazdaságfejlesztési pályázatok terén: 

 újra megnyitásra kerülnek a felfüggesztett kapacitásbővítési és kutatás-

fejlesztési pályázatok 

 új pályázatok jelennek meg az informatikai és az energetikai fejlesztések 

támogatására 

 új pályázati lehetőségekkel jelentősen kibővül a hitellel kombinált vissza nem 

térítendő támogatások köre 

 

A gazdaságfejlesztési pályázatok terén várható fejlemények: 

 újra megnyitásra kerülnek a mikro-, a kis- és a középvállalkozások termelési 

kapacitásaink bővítését (GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2) támogató pályázati 

kiírások, ezek alapján lehet újra eszközbeszerzésre, infrastruktúra fejlesztésre 

pályázni.  

 várhatóan megnyitásra kerül újra a vidéki vállalatok piaci megjelenését 

támogató (GINOP-1.3.1) pályázati kiírás  

 a jelenleg nyitott pályázati kiírások közül további forrásokkal bővül a „0 %-os” 

hitelprogram (GINOP-8.3.1) 

 új pályázati kiírásként várhatóan megjelennek a kedvezményes hitelt vissza 

nem térítendő támogatással kombináló pályázati programok, ez a 

programcsomag közel 8 pályázati kiírást tartalmaz, amelyből a mikro-, a kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését (GINOP-1.2.3, GINOP-

8.3.4.), valamint az élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak 

támogatását szolgáló (GINOP-1.2.6, GINOP-8.3.4) kiírások emelhetők ki 

 

A kutatás-fejlesztési pályázatok esetén várható változások: 

 várhatóan újra megnyitásra kerülnek a vidéki vállalkozások K+F+I 

tevékenységét (GINOP-2.1.1) és a prototípusfejlesztést (GINOP-2.1.7) 

támogató pályázati kiírások 

Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Felhívjuk figyelmét a várhatóan ősszel megnyíló, a KKV-k fejlesztéseit 

támogató pályázati kiírásokra! 
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 a jelenleg nyitott pályázatok közül a vállalkozások számára továbbra is 

elérhetőek lesznek az iparjogvédelmi eljárást (GINOP-2.1.3), az innovációs 

ökoszisztéma létrehozását (GINOP-2.1.5), a vállalati és az egyetemi 

együttműködések kialakítását (GINOP-2.2.1), a stratégiai K+F műhelyek 

együttműködését (GINOP-2.3.2), és a kutatási infrastruktúrák megerősítését 

(GINOP-2.3.3) támogató pályázati kiírások 

 folytatódik a magyar forrásból meghirdetett Vállalati KFI 16 pályázat is, melyet 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezel 

 új gyakorlatként, a kutatás-fejlesztési pályázatok terén is meghirdetésre 

kerülnek a hitellel kombinált vissza nem térítendő támogatások, a 

meghirdetésre kerülő új kutatás-fejlesztési pályázatok elsősorban az ilyen 

kombinált konstrukciók körébe tartoznak majd (GINOP-8) 

 

Ezekkel a változásokkal újra teljessé válnak a mikro-, a kis- és a 

középvállalkozások pályázati lehetőségei! 

 

Az IR Kft. sokéves tapasztalaton és szakmai munkán alapuló 

pályázatírói és pályázatkezelési szolgáltatásait igénybe véve ön 

egyszerűen pályázhat! 

 

Vegye fel a kapcsolatot velünk és pályázzon sikeresen! 

 

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.] 


