PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Támogatás célja
A kevésbé fejlett régiókban (is) működő hazai KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő
képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatása.
Támogatást igénylők köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások


Amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;



A kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben a statisztikai állományi létszám
minimum 2 fő volt;



Amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel
rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni
fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig;



Kettős könyvelést vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozó.

Gazdálkodási formakód szerint:


Korlátolt felelősségű társaság;



Részvénytársaság;



Közkereseti társaság;



Betéti társaság;



Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;
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Szociális szövetkezet;



Iskola szövetkezet;



Agrárgazdasági szövetkezet;



Foglalkoztatási szövetkezet;



Egyéb szövetkezet;



Európai részvénytársaság (SE);



Európai szövetkezet (SCE);



Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;



Egyéni cég;



Egyéni vállalkozó.

Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
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 vállalkozás belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazása
bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).



Felhőalapú (IaS, 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:


Vállati CRM értékesítési terület;



Gyártási terület;



Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;



Kontrolling és döntéstámogatás;



Beszerzési, logisztikai terület;
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Táv- csoportmunka támogatása;



Pénzügyi, számviteli terület;



Internetes értékesítés (vállalati webáruház);



Internetes megjelenés (vállalati portál);



Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);



Elektronikus iratkezelési megoldás;



Tudásmenedzsment specializált megoldás.

Kizárólag helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások alkalmazhatóak:


Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;



Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;



RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer.

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:


Online (elektronikus) fizetési megoldás);



Szolgáltatásmenedzsment.

Pályázati kondíciók:




Rendelkezésre álló forrás: 39,4 milliárd forint:


Vissza nem térítendő támogatás összege: 17,5 milliárd Ft;



Kölcsön összege: 21,9 milliárd Ft;

Támogatás formája: Visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, a pénzügyi
termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.



Támogatás összege:


A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10 % önrészt köteles
biztosítani;



Vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum
24 millió Ft;
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A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet,
utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt éríntő támogatási
kérelemről van szó.



Előleg igénylés: Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, legfeljebb 12
millió Ft lehet;



Benyújtás: 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig, online, elektronikus kitöltő
programon keresztül.

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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