
A vissza nem térítendő támogatással és kombinált kedvezményes hitel együttes biztosításával a 

vállalkozásokat különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, 

elektronikus iratkezelési, csoportmunka, távmunka, webáruház stb.) rendszerek, megoldások, felhőalapú 

(IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésére és használatára ösztönzik. 

 

Rendelkezésre álló forrás: 

 Vissza nem térítendő támogatásra (VNT): 17,5 milliárd forint, formája: 

visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem 

térítendő támogatás). 

 Visszatérítendő támogatásra (VT): 21,875 milliárd forint, formája: 

kedvezményes kamatozású kölcsön (támogatott hitel). 

Jogosultak: 

A pályázaton a 

KKV szektor (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) 

indulhat, 

 Akik kevésbé fejlett régióban (vagyis Budapest és Pest-megye kizárva) 

székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott 

 Legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak 

legkésőbb a projekt befejezéséig, 

 Éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2015-ben lezárt teljes üzleti évben 

minimum 2 fő volt és 

 Nem agrártermelő vagy halászati szektorban működnek 

Mire lehet pályázni? 

Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil 

technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges infokommunikációs eszközök 

beszerzésére. 

A következő funkcionális területek fejlesztése támogatott: 

1. Vállalati CRM, értékesítés terület; 

2. Gyártási terület; 

3. Kontrolling és döntéstámogatás; 

4. Beszerzési, logisztikai terület; 

5. Táv- és csoportmunka támogatás; 

6. Pénzügyi, számviteli terület; 

7. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 

8. Internetes megjelenés (Vállalati portál); 

9. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow); 

10. Elektronikus iratkezelési rendszer; 

11. Tudásmenedzsment specializált rendszer; 

12. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/ 

megoldás 

Vagyis: az Ön cége kap egy új weblapot vagy internetes boltot, mely össze van kötve mobiltelefon alkalmazással. 

Kapcsolódik hozzá számlázás, raktárkezelés, iktatás, gyártásvezérlés és minden olyan más szoftver, mellyel az 

ügyfelekkel tudja tartani a kapcsolatot vagy az eltárolt adatokból vezetői információkat akar kinyerni. A szoftverek 

működtetéséhez szükséges eszközöket is meg tudja venni, melyek lehetnek: szerverek, számítógépek, notebookok, 

tabletek, nyomtatók, scannerek és rádiótelefonok. 



Támogatás összege: 

A támogatás két részből tevődik össze: 

 Vissza nem térítendő (VNT) 

 És Visszatérítendő  támogatásból (kamattámogatott hitelrészből) (VT) 

A pályázati intenzitás: 

Várhatóan 35 - 40% 

A visszatérítendő támogatás maximális mértéke: 

Várhatóan az összes elszámolható költség 50 - 55 %-a 

Önerő: 

Várhatóan 5 -10% 

 


