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Infokommunikációs- és mobilfejlesztések novembertől! Akár már 10%-os 

önerő biztosítása mellett is!  

 

Hamarosan megjelenik „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online 

üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” pályázat! 

 

Bízza a pályázatírást az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be 

támogatási kérelmet! 

 

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe: 

 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztésekre - on-premise vagy in house 

módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás 

bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetésére). 

 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 

terjesztésére és bevezetésére a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetésére). 

Főbb paraméterek: 

 A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani. 

 A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft 

lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 

o A Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén 

a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által 

meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft. Legutóbbi lezárt teljes üzleti 

évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel 

rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió 

Ft lehet. 

o A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem 

esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által 

meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft. 

 A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében 

a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” 
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minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható 

(minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az 

összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet. 

 A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak 

akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási 

kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. 

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem 

esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet. 

 A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már 

megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben 

létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti 

megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-

a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet. 

 A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő 

támogatás összegét.  

 

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.]  


