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Hamarosan megjelenik a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 

fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című felhívás és igényelhető „A 

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú 

Hitelprogram” keretében 0%-os kamatú KKV-k részére irányzott éven túli 

lejáratú kölcsön! 
 

A források korlátozottak, így az időtényező fontos faktor! 

 

Készüljön fel az IR Kft-vel, hogy az elsők között nyújthassa be támogatási 

kérelmét! 
 

I. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése, 

illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének 

megteremtése, bővítésének támogatása – KKV-k külső finanszírozáshoz 

történő hozzáférésének javítása révén: 

 

 kódszám: GINOP-8.3.1-16 

 Hitelprogram célja: a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak 

támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők 

 Kedvezményezettek: KKV-k Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül 

bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe 

 Felhasználható:  

o 1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének  

 a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés;  

 b) 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lentebb 

felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén;  

 c) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, 

csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt támogatható);  

 d) 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-

kivitelezés;  

 e) 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás.  

 f) Fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 

28 § (1) bekezdése szerinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a 

Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Felhívjuk figyelmét a következő üzleti, pályázati lehetőségekre! 
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nem finanszírozható. a konstrukció vissza nem térítendő támogatásból, 

visszatérítendő támogatásból (kölcsön 2% év kamattal), valamint önrészből 

tevődik össze 

 Főbb paraméterek:  

o Kölcsön összege: Minimum 1 millió HUF – Maximum 600 millió HUF 

o Kamat 0% / év 

o Nem kerül felszámításra: Kezelési költség, Rendelkezésre tartási jutalék, 

Előtörlesztési díj, Szerződésmódosítási díj 

o Futamidő:  

 a.) ingatlan építése, vásárlása, felújítása vagy átalakítása esetén a 

szerződéskötéstől számított maximum 15 év; 

 b.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év; 

 c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának 

végéig; 

 d.) használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti 

amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év. 

 Igény benyújtása már lehetséges! 

 

 

II. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása (HAMAROSAN MEGJELENIK!) 

 

 kódszám: VP6-6.4.1–16 

 A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben 

található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség. 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft. 

 Maximális alaptámogatási intenzitás: 50% 

 Önállóan támogatható tevékenységek: 

o A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) 

élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen 

belül:  

 a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, 

bérlése – a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése;  
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 b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések 

vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig. 

 Kötelező az üzleti tervben megjelölt fejlesztéshez kapcsolódó, legalább egy beruházás 

megvalósítása (pl. új gép, berendezés vásárlása, immateriális beruházás). 

 

 Fentiek megvalósításával összefüggésben támogatható tevékenységek: 

o c) általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, 

oktatás, képzés díja, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó 

tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is 

beleértve.  

o d) immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 

kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek 

megszerzése;  

 

o szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása, étkeztetéshez szükséges 

tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, 

férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése  

o technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, 

felszerelési tárgyak beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése 

o műhely vagy bemutató tér kialakítása, 

o  interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, 

o  árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése, 

o  kapcsolódó hardver- és szoftver fejlesztések, aktív turizmus és szabadidősport 

(természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, vitorlás, sí) igényeit kielégítő 

szolgáltatás kialakítása és fejlesztése, 

o  a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés 
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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.] 

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. 


