Pályázati lehetıségek
Élelmiszeripari vállalkozások számára

2012.

Goodwill Consulting Kft.
• Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég
– Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza
– Külföldi képviselet:
Románia: Kolozsvár, Craiova,
Craiova,
Bukarest, Brassó
Bulgária: Szófia, Várna
•
•
•
•
•
•
•

150 fıs szervezet 3 országban
750 ügyfél
Közel 25 milliárd Ft elnyert támogatás
Több mint 1500 elnyert pályázat
84%-os sikeresség
BBJ országos 2. hely
Minısített tanácsadói státusz

Év vállalkozója
2011 díj

Tevékenységeink
• Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Pályázat utógondozása, monitoring
• Tanácsadás, Projektgenerálás
• Megvalósíthatósági tanulmányok készítése:
 Szakmai, speciális szakmai megvalósíthatósági tanulmányok:
 Turisztika, erdei iskola,
 Csapadékvíz, szennyvízelvezetés, stb.
 Energetikai megvalósíthatósági tanulmányok, energetikai
mellékletek:
 6 fı saját energetikus szakmérnök
 A megvalósítás pénzügyi, mőszaki
elemzése/tervezése
 Projekt megtérülésének vizsgálata
 Energiamennyiségek meghatározása,
 Energia költségadatok meghatározása, stb.
• Üzleti terv készítés
• PR- és marketing feladatok ellátása
• Hitelpályázat készítés

Erısségeink
• Országos lefedettség, minden
megyében helyi tanácsadó
• Komplex szolgáltatások,
projektek teljes körő
lebonyolítása
• Korlátlan számú székhelyi
konzultáció
• Saját pályázati tanácsadó
• Kockázatmentes
garanciális
pályázatkészítés
INGYENES elıminısítés
az Új Széchenyi Terv pályázataira

Referenciáink
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Pályázati lehetıségek

Darányi Ignác Terv

Élelmiszeripari vállalkozások támogatása
Mezıgazdasági termékek értéknövelése (49/2012. VM rendelet)
Mire?
1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása;
2. célterület: élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása,
energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerősítése;
3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerősítése.
Elszámolható költségek
 Élelmiszeripari gép és technológia beszerzése (MVH gépkatalógus
alapján)
 Új és felújítással járó építési tevékenység
 szoftver fejlesztése, és az ezt szolgáló hardver beszerzése (kivéve PC
mőködéséhez kapcsolódó alapszoftverek)
 egyéb elszámolható kiadások (pl. az engedélyezési eljárás díja, a
szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, közmőszolgáltatónak fizetett
közmőrácsatlakozási és -használatbavételi díj)
Beadás: 2012. június 22-tıl 2012. július 23-ig

Darányi Ignác Terv

Élelmiszeripari vállalkozások támogatása
Mezıgazdasági termékek értéknövelése (49/2012. VM rendelet)
Kik pályázhatnak?
 gazdasági társaságok, szövetkezetek, EV
 KKV-nak vagy nagyvállalatnak (max. 750 fı, vagy max 200 millió EUR
árbevétel) minısülnek, és megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:
• mezıgazdasági termelık: az üzemméretük meghaladja a 4 EUME-t
(kivéve termelıi csop., zöldség-gyümölcs termelıi csoport, termelıi
szervezet esetén nem szükséges), és értékesítésbıl származó
árbevételük 50%-a vagy több mint 50%-a származik nem-feldolgozott
mezıgazdasági termék értékesítésébıl, és ez az arány a beruházás után
is megmarad a kötelezı üzemeltetés végéig;
• nem mezıgazdasági termelık: az értékesítésbıl származó árbevételük
kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezıgazdasági termék
értékesítésébıl és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelezı
üzemeltetés végéig
Beadás: 2012. június 22-tıl 2012. július 23-ig

Darányi Ignác Terv

Élelmiszeripari vállalkozások támogatása
Mezıgazdasági termékek értéknövelése (49/2012. VM rendelet)
Kik pályázhatnak?
• Induló vállalkozások akkor ha a támogatás révén saját elıállítású mg-i
terméket dolgoz fel.
Keret összegek:
• Mg-i termelı esetében 3 milliárd Ft
• Nem mg-i termelı esetében 2 milliárd Ft
Egyéb információk:
• Halfeldolgozás eszközei, borászat és pálinka elıállítás nem elszámolható
• Több megvalósítási helyszín
• Hiánypótlás nincs, építési engedély megkérése elegendı a benyújtáshoz

Beadás: 2012. június 22-tıl 2012. július 23-ig

Darányi Ignác Terv

Élelmiszeripari vállalkozások támogatása
Mezıgazdasági termékek értéknövelése (49/2012. VM rendelet)
Mennyire?
 2,5-100 millió Ft, az alábbiak figyelembe vételével
• 3. célterületen esetén: min. 2,5 millió Ft, max. 30 millió Ft
• szoftver fejlesztés és az ezt szolgáló hardver beszerzés esetén: max. 10 millió
Ft
• A pályázó által igénybe vehetı támogatás együttes összege nem haladhatja
meg a 3 millió eurónak megfelelı forintösszeget.

 Mezıgazdasági termelık esetén 40-60%
– fiatal mezıgazdasági termelı esetén, vagy ha a beruházás kedvezıtlen
adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg: 50%
– fiatal mezıgazdasági termelı esetén, és ha a beruházás kedvezıtlen
adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg: 60%

• Nem mezıgazdasági termelı esetében: 40-50%, az alábbiak
figyelembevételével:
– Közép-Magyarországi régióban megvalósult beruházások esetében: 40%
– Nagyvállalatok esetében: 50%
Beadás: 2012. június 22-tıl 2012. július 23-ig

Tudomány-Innováció Program

Vállalkozások innovációja – vállalati innováció
Vállalatok komplex technológiai innovációja (GOP-2011-1.3.1./A)
Mire?
 Kísérleti fejlesztés, Bérköltség (min 5% a max. 500 millió Ft összköltségő
projekt esetén, min 25 millió Ft a 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségő
projekt esetén)
 Új eszközök beszerzése
 Immateriális javak beszerzése (max. 15%)
 K+F szolgáltatások igénybevétele (max. 50%)
 Anyagköltség
Kik pályázhatnak?
 gazdasági társaságok, szövetkezetek (min. 1 fı)
Mennyire?
 15-1000 millió
támogatásként)

Ft,

25-45%-os

intenzitás

Beadás: 2012. december 31-ig

(kizárólag

K+F

projekt

Tudomány-Innováció Program

Vállalkozások innovációja – piacorientált K+F
Piacorientált K+F tevékenység támogatása (GOP-2011-1.1.1.)
Mire?
 Alapkutatás (max. 25%), ipari kutatás, kísérleti fejlesztés (min. 25%)
 Bérköltség (min. 25%, konzorcium esetén min. 30%), max. 24 hóra
 Új eszközök beszerzése
 Immateriális javak beszerzése (max. 5%)
 K+F szolgáltatások igénybevétele (max. 50%)
 Anyagköltség
Kik pályázhatnak?
 gazdasági társaságok, szövetkezetek (min. 1 fı), konzorciumok is
Mennyire?
 40-700 millió Ft, 70%-os intenzitás (konzorcium esetén max. 80%)
Beadás: 2012. december 31-ig

Vállalkozásfejlesztési / Gyógyító Magyarország Program

Munkahelyi egészségfejlesztés
Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód programok –
munkahelyi színtér (B) (TÁMOP-6.1.2/11/1)
Mire?
 munkahelyi egészség programok megvalósítása:
 eszközbeszerzés, szükséges helyiségek átalakítása (max. 10%)
 tréningek szervezése (pl. stresszkezelı tréning),
 egészséghét megrendezése,
 munkahelyi sportbajnokság megrendezése,
 egészségügyi állapotfelmérés
Kik pályázhatnak?
 kis-, közép-, és nagyvállalkozás (20 fı<) - gazdasági társaságok
Mennyire?
 1-10 millió Ft, 100%-os intenzitás
Beadás: 2012. június ?-tól 2012. július ?-ig

Köszönöm a figyelmet!

