VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN!
GINOP-3.2.2 üzleti szoftverek, hardver eszközök, vállalatirányítás
https://vallalkozzdigitalisan.hu/palyazatok_forraslehetosegek.html
A pályázat alkalmas meglévő vállalatirányítási rendszer bővítésére, cseréjére, vagy új
rendszer bevezetésére is. (Lentebb olvasható, hogy ez mit jelenthet egy cégnek. Számlázó,
Készletkezelő, Projektkezelő, Ügyfélkapcsolati rendszer, hálózat kiépítés, új informatikai
eszközök…)
A támogatásról (kombinált támogatású):
•
•
•

40% - Vissza nem térítendő Támogatás
40%-50% - 1% kamatozású, 8 éves futamidejű Visszatérítendő
Támogatás (MFB pontos, 2020 januárjától megkönnyített fedezet)
10%-20% - Önerő

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
Komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések támogathatók.
Értékesítés (CRM), gyártás, HR és bérszám, kontrolling és VIR, beszerzés, logisztika, táv- és
csoportmunka, pénzügy-számvitel, webáruház, vállalati portál, elektronikus fizetés, workflow,
iratkezelés, illetve egyéb funkcionális területekhez kapcsolódó üzleti alkalmazások
bevezetése önállóan támogatható.
A pályázatban elszámolhatók a vásárolt üzleti szoftverek díjai ill. azok bevezetési költségei,
egyszerű, irodai infokommunikációs eszközök költségei (legfeljebb 20%-ig), valamint az
ezekhez kapcsolódó képzések.
Mennyi támogatás szerezhető?
Legalább 1-, de legfeljebb 24 M Ft vissza nem térítendő támogatás hívható le, minimum
1,25- de maximum 37,5 M Ft kötelező kölcsön mellett.

Egy-két projektszámítás alapján jobban megérthető a pályázati konstrukció:
• 2 fős cég 13M Ft árbevételű 1 éve működő kisker EV.
Téma: Egyedi Webshop fejlesztés, automatizált modulokkal - beszerzés, számlázás,
logisztika, CRM
nettó 6M forintra pályázott, amiből 2.4MFt a 40%-s Vissza nem térítendő támogatás.
• 5 fős 222M Ft árbevételű nagyker
Téma: Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP moduljai: crm, munkafolyamat irányítás,
BI, logisztika, iktatás, táv és csoportmunka, készlet, mobil app, online fizetés, B2B webshop):
Kereskedők napi tevékenységének követése, készlet figyelés, B2B webshop, irodai munkák
támogatása, másodpercnyi pontosságú riportok készítése, előrejelzés, cash-flow tervezés
nettó 18M forintra pályázott, amiből 7.1MFt a 40%-s Vissza nem térítendő támogatás.

• 17 fős, 345M Ft árbevételű feldolgozó cég:
Téma: Vállalatirányítási rendszer bevezetése ERP moduljai: termelés irányítás, CRM,
számlázás, készletnyilvántartás, terítőjárat kontrol, döntéstámogatás, HR, munkaidő
nyilvántartás, alapanyag beépítésének követése, termelés optimalizáció, elő-utókalkulációk
99,9%-s pontosságúak, gépjárműflotta gps-sel való ellátása, új honlap, új hardverek
nettó 31.2 MFt-ra pályázott (ebből vissza nem térítendő támogatás 12.5 MFt
Elszámolható költségek köre bővebben a legutolsó esettanulmány esetében:
Az elszámolható költségtételek maximális összege:
Felhasználási területek:
-

Eszköz beszerzésre fordítható költség: - max 20% hardver eszköz (mobil, szerver,
kliens gép, projektor stb...) (6,2MFt)
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: - 10-30%:
oktatás, bevezetés, tanácsadás, GDPR szabályozás kidolgozása) (13,9Mft)
Immateriális javak költsége- 50-70%: ERP modulok kifejlesztése (14 modul: Pénzügy,
CRM, beszerzés, logisztika, RFID, mobil app, vezetői információs modul, honlap….)
(22,1Mft)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj - 50-70% Informatikai eszközök
bérlése (pl: Gps flotta, honlap, email tárhely, o365 stb..): (6.7Mft)

Mit szükséges vállalni a pályázatban?
• Legalább 10% önerőt!
• A támogatást igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy a projektmegvalósítást követő 2.
üzleti évben üzemi eredményeit növeli az elnyert vissza nem térítendő támogatás
értékének legalább 25%-ával, vagy az elektronikus értékesítésből származó éves
nettó árbevételének növekedése el fogja érni az elnyert vissza nem térítendő
támogatás értékének legalább 120%-át.
Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?
• a Programban megszerezhető DFV minősítéssel, a vissza nem térítendő támogatás
mértéke az alapesetben szerezhető 35%-ról, 40%-ra nő
• a DFV minősítés a pályázati elbírálásban +4 pontot jelent
• továbbá a piaci ár igazolása során a Program katalógusából kiválasztott szállító
esetén könnyített feltételek és egyedi kedvezmények várják a csatlakozókat
• Díjmentes, független IKT tanácsadás, digitalizációs audit
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