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Az év végéig számos pályázat kerül meghirdetésre, amelyeket a 

következőkben ajánlunk figyelmébe! 
 

A források korlátozottak, így az időtényező fontos faktor! 

 

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

kérelmét! 
 

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 

kombinált hiteltermékkel: 

 

 Közép-Magyarországi régió területén kívül 

 az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 

millió Ft. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 

támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes 

elszámolható költség 45%-a lehet. 

 a konstrukció vissza nem térítendő támogatásból, visszatérítendő támogatásból 

(kölcsön 2% év kamattal), valamint önrészből tevődik össze 

 kódszám: GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

 felhasználható: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre, megújuló 

energiafelhasználás növelését célzó tevékenységekre 

 

Eszközbeszerzés 

 Közép-Magyarországi régió területén kívül 

 két, a KKV-k körében népszerű eszközbeszerzési pályázat társadalmi egyeztetése 

lezárult, és várhatóan 2016. év végéig újra benyújthatóak lesznek a támogatási igények 

 két pályázati konstrukció keretében lesz igényelhető 5-25 millió Ft és 25-250 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatás 

 előnyös helyzetben a Szabad Vállalkozási Zónák területén megvalósítani kívánt 

fejlesztések és a feldolgozással kapcsolatos beruházások, amelynek eredményeként a 

feldolgozott termékek nem minősülnek mezőgazdasági terméknek 

 kódszámok: GINOP 1.2.1-16; GINOP 1.2.2-16 

 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Felhívjuk figyelmét a következő pályázati lehetőségekre! 

Az előkészületeket már most érdemes megkezdeni! 
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Vállalkozások számára, komplex informatikai fejlesztések támogatása  

 kevésbé fejlett régiók területén 

 vissza nem térítendő támogatás (1-24 millió Ft) és kölcsön (1,25-37,5 millió Ft) 

konstrukcióban igényelhető. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 35-40%-a, a visszatérítendő támogatás maximális mértéke 

az összes elszámolható költség 55%-a. 

 kódszám: GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

 

Informatikai cégek felhőalapú szolgáltatások fejlesztésének és piaci bevezetésének 

támogatása  

 kevésbé fejlett régiók területén 

 kizárólag 3 lezárt évvel és 5 fő létszámmal, valamint több éves referenciával rendelkező 

cégek pályázhatnak kombinált termék formájában max. 175 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatásra és 200 millió Ft kölcsönre, ahol a vissza nem térítendő támogatás 

mértéke max. 35% lehet. 

 kódszám: GINOP-3.2.4-8.2.4-16 

 

Informatikai cégek nemzetközi piacra történő belépésének támogatása  

 Közép-Magyarországi Régió területén kívül 

 legfeljebb 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatás és max. 50 millió Ft kölcsön 

igényelhető. 

 kódszám: GINOP-3.1.2-8.2.4-16 

 

Kertészeti gépbeszerzés  

 Magyarország teljes területe 

 a pályázat az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó 

erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatja, egyéni projektek esetében max 10 

millió Ft, kollektív esetében max 20 millió Ft támogatással. 

 kódszám: VP2-4.1.3.5-16 

 figyelem, a felhívás meghirdetésre került 2016.11.08-án 
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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. 


