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1.

A pályázat alapvető célja

Elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások
támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új
munkahelyek teremtésére.
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3.

Pályázók köre
kkv-nak vagy nagyvállalatnak minősülő, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
legalább 1 teljes lezárt év (induló vállalkozásnál anyavállalat is teljesítheti)
utolsó éves statisztikai állományi létszám legalább 25 fő (induló vállalkozásnál anyavállalat is teljesítheti)
összes árbevételén belül max. 50% származik mezőgazdasági tevékenységből
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Munkabér és járulékai
Eszközbeszerzés
Infrastrukturális és ingatlan beruházás (az összes költség max. 40%-áig)
Információs-technológia fejlesztés (hardver, szoftver)
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how (az összes költség max. 10%-áig)
Piacra jutás (az összes költség max. 5%-áig)
Vállalati HR fejlesztés (az összes költség max. 5%-áig)
Tanácsadás igénybevétele (az összes költség max. 5%-áig)
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek bevezetése (az összes költség
max. 5%-áig)

a)
b)
c)
d)

Újonnan felvett munkavállalók bruttó bére és járulékai az első 18 hónapra
Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára
Ingatlan építés, bővítés felújítás; alapinfrastruktúra korszerűsítése
Információs-technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver-,
hálózati- és telekommunikációs eszközök vételára; üzleti alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek,
licencek beszerzése + testreszabás, betanítás költsége
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára
Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja; marketinganyagok, marketingakciók költsége;
marketingeszközök elkészítése, beszerzése
Vállalati HR fejlesztés: tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás
Vállalati tanácsadás igénybe vétele
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása

e)
f)
g)
h)
i)
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Jelen pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez a Magyar Telekom Csoport többek közt az
alábbi eszközeit és szoftvereit ajánlja:

Vállalat működéséhez
szükséges infrastruktúra

Munkaállomások

 vezetékes és vezeték
nélküli LAN hálózatok
 telefon alközpont,
telefonkészülék
 szerver
 szünetmentes tápegység
 fax, nyomtató, router,
switch

 PC monitorral vagy
notebook
 kézi számítógép

Irodai szoftverek és
alkalmazások

 MS Windows, Office,
Macintosh, Linux
 Szerverhez tartozó
szoftver, telefonközpont
szoftverei
 vállalatirányítási
rendszerek
 vezetői informatikai
irányítási rendszerek

Biztonsági rendszerek

 Informatikai biztonság
(tűzfal, vírusirtó, adatvesztés
megakadályozása, távoli
munkavégzéshez kapcsolódó
titkosító eszközök)

 Épületbiztonsági
rendszerek
(beléptető rendszer, megfigyelő
kamerarendszer)

Támogatás a pályázat benyújtását követően megvalósított fejlesztésekhez igényelhető.
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Igényelhető támogatás összege és aránya, minimális projektméret
igényelhető támogatás összege: 100-1.000 M Ft
a támogatás aránya max. az összes elszámolható költség 35%-a (függ a beruházás helyszínétől, a
vállalkozás méretétől, a teremtett és megtartott munkahelyek számától)
a minimális projektméret a támogatási aránytól függ, de legalább 285 M Ft.

Jelen pályázati kiírás keretében a megítélt támogatás 10%-ának megfelelő előleg igényelhető.

5.

Területi korlátozás

A Közép-magyarországi régió (Bp. és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatók.

6.

Kötelező vállalások

A) Nincs munkahelyteremtés:
B) Van munkahelyteremtés:
7.

bázisidőszaki (2010) személyi jellegű költségek növelése 5%-kal
teremtett + megtartott munkahelyek számának fenntartása

Fenntartási kötelezettség

A pályázó a beruházást a projekt befejezését követő 5. év végéig (kkv-k esetén 3. év végéig) az adott régióban
fenntartja és üzemelteti (ezen időszak alatt a pályázati támogatásból megvalósított fejlesztést sem bérbe adni,
sem eladni nem lehet).
8.

Pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.
További információ:
e-mail: eupalyazat@telekom.hu
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