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A kis- és mikrovállalkozások technológia-fejlesztését megcélzó pályázat  1000-1300 cégnek akar 
összesen 10 milliárd Ft, azaz cégenként átlagban 8-10 millió Ft támogatást juttatni.
A cél: eszközök beszerzése, IT-fejlesztés, domain név megszerzése, honlapkészítés, minőségügyi 
rendszer kialakítása – mindezek bonyolult szabályrendszer betartása mellett. 
 

A támogatási intenzitás a vállalkozás nagyságának és települési elhelyezkedésének függvényében 
30-50% közötti lehet. Annak a kiderítése, hogy egy adott településen, egy adott nagyságú cég 
egyáltalán pályázhat-e, jelentős feladat.  

 

A területi kohézió érvényesítése a 
leszakadó kistérségek preferálásával 
érhető el, a településlista 
segédeszköz abban, hogy a 
vállalkozások megítélhessék, milyen 
terülten valósul meg a projekt. 

A mikrovállalkozásokra vonatkozó 
településlista az ÚMFT-ÚMVP 
lehatárolás miatt szükséges. 

Nem pályázhat, akinek az árbevétele nettó 5-15%-nál jobban csökkent a legutolsó évben (ez újra 
településlista- és vállakozásnagyság-függő). Vállalni kell továbbá, hogy nem fog csökkenni az 
árbevétele 5-10%-nál nagyobb mértékben. 

A jelenlegi gazdasági helyzetet tekintve, a kis- és mikrovállalkozások nagy része nem tudja 
teljesíteni a fenti két feltételt. Az a cég, mely növekedett, nem valószínű, hogy 8-10  millió Ft, 
esetlegesen elnyerhető,  rengeteg adminisztrációhoz és szankcióhoz kötött támogatási pályázat 
megírásával és menedzselésével fog foglalkozni, üzleti tevékenysége helyett.
 
Azaz az elnyerhető támogatási összeg és a pályázat adminisztratív előírásai nem állnak egymással 
arányban. 

 
 

A pályázat keretében megbízhatóan 
működő vállalkozásokat kívánunk 
támogatni, amelyek képesek 
megvalósítani a projektet, és annak 
eredményét 3 évig fenntartani. A 
válságra való tekintettel nem előírás 
a növekedés, azonban a stabilitás és 
a kiegyensúlyozott teljesítés 
kiemelten fontos. 
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A pályázati előírások terjedelme és bonyolultsága  (101 oldalas pályázat, plusz a letöltendő 
településjegyzékek) olyan, mint egy több száz millió forintos pályázat esetében szokásos. A több 
száz milliós pályázatok esetében ugyanakkor érdemes a pályázónak pályázatíró céget keresnie, 
ugyanilyen bonyolultságú kispályázat megírattatása jelentősen csökkenti a teljes megmaradó 
támogatási összeget. 

 
Véleményünk szerint, ha egy ilyen pályázatot nem tudnak 10 oldalon leírni, akkor kevés olyan kis- 
vagy  mikrovállalkozási cégvezető lesz, aki meg tudja érteni és pályázna. 

A pályázati felhívás és útmutató 
teljeskörűen kell, hogy tartalmazza a 
pályázatokra vonatkozó szabályokat, 
rendelkezéseket.  

Az útmutatók terjedelmét nem az 
elérhető összeg határozza meg, 
hanem a vonatkozó szabályok 
összessége, amely uniós 
támogatások esetében 
projektmérettől függetlenül 
egységes. 

 


