Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk!
Kérjük, engedje meg, hogy az IR Kft. TOP pályázatokhoz
fűződő elkészített pályázati dokumentációinak sikereit a 20142020 időszak tekintetében ön elé tárhassuk!
2017.06.29.
Jelenleg is számos a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba,
avagy TOP-ba tartozó pályázati lehetőség nyitott a helyi önkormányzatok
részére is!
A támogatási kérelem beadásának előzetes teendői számos feladatot
kelteztetnek, amelyek elvárásoknak megfelelő teljesítése kulcstényező ahhoz,
hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő
támogatási kérelmet.
Amennyiben önnek már beadott dokumentációja van, de a támogatási
kérelem benyújtásakor megvalósíthatósági jellegű tanulmány és vagy ebbe
integrálandó pénzügyi elemzés még nem került elkészítésre, szintén fontos,
hogy a megalapozottság bemutatásához ez pótlásra kerüljön!
Az előkészítéshez, megalapozáshoz, és a pályázáshoz az IR Kft. az ön
megbízható partnere!

Nyertes TOP páláyzati dokumentációk az IR Kft. készítésében:
TOP-1.1.1-15- Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére – Mórahalom
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés – Mórahalom
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – Mórahalom
4. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Balástya
5. TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Balástya
6. TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében – Ópusztaszer
7. TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében – Balástya
8. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése –
Balástya
Néhány a jelenleg is nyitott TOP pályázatokból:
 TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
 TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
1.
2.
3.

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.]
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