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Ismét elérhetővé válik a kis- és középvállalkozások legnépszerűbb uniós pályázata.

Címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése GOP-2009/2-2.1.1/A,
KMOP-2009/2-1.2.1/A

Célja: A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése
technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

Ezzel megnyílik a lehetőség, hogy jelentős támogatást kapjanak az Európai Unió forrásaiból a
mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéshez, korszerűsítéshez.
A támogatás technológiai fejlesztést eredményező beruházásokra igényelhető.

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:
1.Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint:
- új eszköz beszerzése vagy
- olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a
használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a
pályázat benyújtását megelőző harmadik év, és az eladó az eszköz beszerzéséhez nem vett
igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást).

2.Információs technológia-fejlesztés:
- hardver,
- szoftver

3.Domain név regisztráció és a hozzá tartozó web tárhely egyszeri díja
4.A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlap készítés (kötelező, ha domain
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regisztrációra is pályázik, önállóan nem pályázható!)
5.Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása.

A támogatás összege a GOP-2009/2-2.1.1/A esetében legalább 1 millió, legfeljebb 25 millió,
a KMOP-2009/2-1.2.1/A keretében legalább 1 millió, de legfeljebb 20 millió forint.

Támogatható pályázatok várható száma:
A GOP-2009/2-2.1.1/A pályázati kiírás keretében:
A támogatott pályázatok várható száma a 2009. és a 2010. évben: 1000-1700 db.
A KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázati kiírás keretében:
A támogatott pályázatok várható száma a 2009. és a 2010. évben: 250-300 db
A támogatás mértéke: a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 50%-a
igényelhető támogatásként a megvalósítási helyszín függvényében. Pest megyében legfeljebb
35%, Budapesten pedig 25% támogatásra van lehetőség.

Támogatásra jogosultak köre: azon mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak, amennyiben
megfelelnek a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek.

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum egy fő volt.

Amennyiben a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók a pályázatot 2010.
évben, de még 2010. május 31-e előtt nyújtják be, és a pályázat benyújtásakor nem
rendelkeznek a 2009. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), utolsó összevont (konszolidált) beszámolóval, ennek hiányában éves
beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredmény kimutatás), akkor a
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2008. évi adatokat kell figyelembe venni.
Beadási határidő: a pályázatok benyújtása 2009. november 30-tól - 2010. december 31-ig
lehetséges.

A pályázat elkészítéséhez és szabályos benyújtásához szükséges valamennyi információ és
dokumentáció a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján érhető el: www.nfu.hu
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