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INFOKOMMUNIKÁCIÓS MOTIVÁCIÓS, SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS 
KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PROGRAM KKV-KNAK 

 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− a vállalkozások hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének erősítésének elősegítése az 
infokommunikációs megoldások hatékony alkalmazása révén a belső vállalati üzleti folyamatokban 

− a hazai KKV-k elektronikus kereskedelmi forgalmának növelése a vállalaton kívülre irányuló és a 
vállalkozások közötti üzleti folyamatok javításával elektronikus értékesítést támogató 
infokommunikációs megoldások terjesztése révén 

− olyan program támogatása a cél, melynek segítségével növekedik a hazai, kevésbé fejlett régiókban 
működő kkv-k döntéshozóinak, tulajdonosainak, vezetőinek tudása az IKT eszközök 
felhasználhatóságáról és az abban rejlő üzleti előnyökről 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− országos működésű gazdasági kamara (projektgazda, konzorciumvezető), 

− központi költségvetési szerv, 

− nonprofit szakmai szervezet 
 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 
 
KONZORCIUMMAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK: 

− Konzorciumot vezető projektgazdai szervezettel szembeni elvárások: 

 1999. évi CXXI. tv. a gazdasági kamarákról hatálya alá tartozó országos működésű szervezet 

− A konzorciummal szemben támasztott feltételek:  
 Konzorciumi tagok száma 3 (konzorciumvezetővel együtt) 

 Finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás 
 A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatásra kerül a konzorciumi tagok felelőssége és 

szakmai feladatai 

 
KERETÖSSZEG: 

− 2 Mrd Ft 
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 2 Mrd Ft 

 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 1 db 
 
  



 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 100% 

 
ELJÁRÁSREND: 

− kiemelt 
 
BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 
 
BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 

− 2015. április 30-tól 2015. június 1-ig 
 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− 24 hónap (fizikai megvalósítás) 

− A projektet legkésőbb 2017. július 30.-ig kell befejezni 

− A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, 
de legkésőbb 2017. november 1. 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− Nem támogatható a kizárólag Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt 

− A támogatott projektben csak olyan vállalkozások bevonhatók, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett 
régiókban (vagyis Közép-Magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve 
azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal. 

 
CÉLCSOPORT: 

− kereskedelmi és iparkamarák 

− szakmai szervezetek 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

− projekt előkészítése 

− projektmenedzsment 

− egyéb, projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek 

− kamarai IKT tanácsadói hálózat kiépítése a kevésbé fejlett régiókban 

− szemléletformálási és kompetenciafejlesztési tartalmak kialakítása és fejlesztése 

− IT szolgáltatás / termék voucher rendszer kialakítása 

− IKT kompetencianövelő tájékoztató napok és kiemelt rendezvények lebonyolítása 

− kommunikációs, információs- és médiakampány megvalósítása 

− interaktív portál és döntéstámogató rendszer létrehozása és fejlesztése 
 
  



 

INDIKÁTOROK: 

− A projekt által bevont kkv-k száma: 3.000 db (ebbe a kommunikációs kampány nem számít bele) 

− A programba bevont (közvetetten támogatott) vállalkozásoknál (kkv-knál) újonnan bevezetett IKT 
alkalmazások száma: 3.500 db 

 
SZAKPOLITIKAI MUTATÓK: 

− A voucher programban elérhető konkrét (szállítói) IT megoldások / szolgáltatások száma: 100 db 

− IKT tájékoztató napon részt vevő kkv döntéshozók száma: 5.000 fő 

− Portál szolgáltatásait regisztráltan igénybevevő kkv döntéshozók száma: 3.000 fő 
 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

− A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

− A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektben létrehozott tartalmakat és szolgáltatásokat 
(pl.: voucher rendszer, portál és döntéstámogató rendszer) 5 évig naprakészen fenntartja. 

− Az országos működésű gazdasági kamarának (projektgazda, konzorciumvezető) vállalnia kell, hogy a 
projektben létrehozott tartalmakat és szolgáltatásokat (pl.: voucher rendszer, portál és 
döntéstámogató rendszer) gazdasági céllal nem hasznosítja. 

 
EGYÉB ELVÁRÁSOK: 

− IT szolgáltatás / termék voucher rendszer kialakítása: 
 nyitottság valamennyi, szakmailag alátámasztott és diszkriminációmentesen meghatározott 

követelményeknek megfelelő IT szállító és azok üzleti IT termékeinek, szolgáltatásainak 
irányába 

 bővíthetőség, rugalmasság 

 naprakészen tarthatóság 
 termékek és szolgáltatások egyértelmű összehasonlíthatósága 

− A projekt megvalósítása során legalább évente 1 mérföldkövet szükséges tervezni. 

 


