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A pályázati kiírás már elérhető, az elektronikus beadás kezdete: 2017.03.08!  

Az előzetes felkészülésre a beadás megkezdhetőségéig lehetőség van, amely 

kulcstényező ahhoz, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati 

előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet.  

Az előkészítéshez és a pályázáshoz az IR Kft. az ön megbízható partnere! 

Támogatható tevékenység: 

a) Információs technológia-fejlesztés (informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése) 

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

c) Tanácsadás, szolgáltatás, betanítás igénybevétele, kötelező nyilvánosság 

Főbb paraméterek:  

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

 A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

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

 Támogatás mértéke max. 35% vagy 40% digitálisan felkészült vállalkozás esetén!  

o AZ IR KFT. MAGA IS DIGITÁLISAN FELKÉSZÜLT VÁLLALKOZÁS (Tanúsítvány 

SZÁMA: 12581414-2-6-0020) ÉS TELJES MÉRTÉKBEN FELKÉSZÜLT ARRA, HOGY 

AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁT IS HOZZÁSEGÍTSE E MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉHEZ! 

 Kedvezményezettek köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) 

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. 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

A „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és 

mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 

terjesztésének támogatása” PÁLYÁZAT 2017. MÁRCIUS 8-TÓL 

BEADHATÓVÁ VÁLIK! 

 


