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Webáruházat, új honlapot, vállalatirányítási rendszert szeretne? Most lesz rá 

lehetőség pályázati forrásból! 

 

Hamarosan megjelenik GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex 

infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások terjesztésének támogatása pályázat! 

 

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

kérelmét! 

 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási 

kérelmet benyújtani: 

 

 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise 

vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve 

alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése). 

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

terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése). 

 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az 

alábbi funkcionális területekre vonatkoznak: 

 

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület; 

 2. Gyártási terület; 

 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; 

 4. Kontrolling és döntéstámogatás; 

 5. Beszerzési, logisztikai terület; 

 6. Táv- és csoportmunka támogatás; 

 7. Pénzügyi, számviteli terület; 

 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 

 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál); 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Felhívjuk figyelmét a várhatóan ősszel megnyíló, GINOP-3.2.2-8.2.4-

16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, 

felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 

pályázatra! 
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 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow); 

 11. Elektronikus iratkezelési megoldás; 

 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás; 

 Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások 

támogathatóak: 

 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó 

rendszer/megoldás; 

 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer; 

 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer; 

 Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások 

támogathatóak: 

 16. Online (elektronikus) fizetési megoldás; 

 17. Szolgáltatásmenedzsment; 

 

A konstrukció tervezete alapján a pályázat főbb finanszírozási jellemzői: 

 a forrásszerkezet a következőkből áll: kötelező önrész, kötelező kedvezményes 

kamatozású kölcsön, vissza nem térítendő támogatás 

 minimum 10% önrészt kötelező önrész 

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

maximális támogatás 16 millió Ft lehet 

 a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem 

esetén a maximális támogatási 8 millió Ft lehet 

 a vissza nem térítendő támogatás maximális 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 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. 

o a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási 

kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. 

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

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

o a kedvezményes kamatozású kölcsön kamata 2% / év 
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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. 


