
IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 
   
Telefon 0662444188 
Fax 0662444188 

Szentháromság u. 49/A 
6725 Szeged 

www.intelligensregio.hu/  
iroda@intelligensregio.hu 

 

 

 

    

2016.10.04. 

  

    

Eszközbeszerzés és telephelyfejlesztés novembertől! Akár már 30%-os vissza 

nem térítendő támogatás mellett is!  

 

Hamarosan megjelenik „GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált 

hiteltermék keretében” pályázat! 

 

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

támogatási kérelmet! 

 

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe: 

 3.1 a) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzésére a 

Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint 

 3.1 b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építésére, 

illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 

átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására, épületgépészeti 

beruházások végrehajtására 

 3.1 c) Információs technológia-fejlesztésére, új informatikai eszközök és szoftverek 

(hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és 

TESZOR lista szerint 

 3.1 d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésekre 

 3.1 e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységekre 

Főbb paraméterek: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, 

maximum 50.000.000 Ft. 

 Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft. 

 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 

támogatás összegét. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 

költségének 30%-a lehet. 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Felhívjuk figyelmét a várhatóan ősszel megnyíló, „GINOP-1.2.3-8.3.4-

16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása kombinált hiteltermék keretében” pályázatra! 
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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.]  


