Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása
(GINOP-3.2.4-8.2.4-16)
Támogatást
köre:

igénylők

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:








Támogatható
tevékenységek:

IKT ágazatban működnek1;
legalább három lezárt üzleti évvel rendelkeznek, melyeknek összesített adatait
vizsgálva árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből
származott2;
a benyújtást megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben éves átlagos
statisztikai állományi létszáma minimum 5 fő volt;
az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100
millió Ft-ot;
a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel
rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:




projekt előkészítése;
a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő
tevékenységek;
kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:






Területi korlátozás:

1
2

immateriális javak beszerzése;
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök
beszerzése;
projektmenedzsment;
a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő
tevékenységek;
további szakmai tevékenységek (könyvvizsgálat, közbeszerzési eljárások
lebonyolítása).
Közép-magyarországi projektek nem támogathatóak

A részletes TEÁOR lista IDE kattintva érhető el.
Gazdálkodási formakód szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117
Betéti társaság, 141 Európai részvénytársaság (SE), 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Támogatás formája:
Támogatás összege:

Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás
Vissza nem térítendő támogatás:


minimum 17.5 M Ft – maximum 175 M Ft (maximum a projekt
összköltségének 35%-a)

Visszatérítendő támogatás (kedvezményes kölcsön):


minimum 20 M Ft (maximum a projekt összköltségének a 75%-a)
Projekt összköltsége: maximum a tavalyi teljes lezárt üzleti év árbevétele
A visszatérítendő támogatással kapcsolatos további információkat IDE
kattintva olvashatja.

Támogatás mértéke:
mikro- és
kisvállalkozás

középvállalkozás

Nyugat-Dunántúl

45%

35%

Közép-Dunántúl

50%

45%

Dél-Dunántúl

50%

50%

ÉszakMagyarország

50%

50%

Észak-Alföld

50%

50%

Dél-Alföld

50%

50%

Támogatási kategória

Regionális
beruházási
támogatás

Kölcsön futamideje:
Előleg:

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év
Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de
legfeljebb 87.5 millió Ft.

Projekt időtartama:

Maximum 24 hónap

Tervezett benyújtás:

2016. november 2-tól

