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A pályázat keretében támogatható tevékenységek:  
 
A technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások: 

1. Technológiai korszerősítést eredményezı, 3 évnél nem régebbi eszközök 
beszerzése 

2. IT fejlesztés (hardver + szoftver) 

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelezı, ha 
még nincs honlapja) 

4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelezı, ha még nincs 
honlapja) 

5. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 
szabványok bevezetése és tanúsíttatása 

A 3.-5. tevékenység önmagában nem támogatható, tehát az 1. vagy 2. fejlesztésnek 
benne kell lennie a projektben. 

 
Elszámolható költségek 
 
- 3 évnél nem régebbi, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékő eszközök 
vételára (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendı 
eszköz tartozéka) 
 
A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (VTSZ) alá tartozó 
eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is. Szoftverek esetén a 
listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.  
 
- Hardver esetén: min. nettó 15.000 Ft (1 konfiguráció 1 tétel) 
 

- Domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000 
Ft értékben), a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költségei 
(maximum 300.000 forintig) (De minimis támogatásnak minısül) 
 
- Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 
bevezetésénél a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig, de maximum 2,5 
millió forintig. (De minimis támogatásnak minısül) 

- Le nem vonható ÁFA 

Nem számolható el saját cég, vagy partner, kapcsolódó vállalkozás által elıállított, 
forgalmazott eszköz költsége.  
 



 

 

Fenntartási kötelezettség: beruházást követı 3 év. 
 
Biztosíték 
1.  - A pályázónak a megvalósítási idıszakra nem szükséges biztosítékot 

nyújtania, ha a támogatás kifizetését egy összegben kérelmezik. 
- Elıleg, valamint idıközi kifizetés igénylése esetén amennyiben a megítélt 
támogatás 
meghaladja a 25 millió forintot, akkor a Kedvezményezett a támogatás 
megítélése eseten az alábbi biztosíték fajták valamelyikének nyújtására 
kötelezett: 
jelzálogjog ingatlanra, bankgarancia, biztosítási szerzıdés alapján kiállított 
készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által 
vállalt kezesség, garancia biztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény. 

 
2. Azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a kedvezményezett valamennyi 
Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében. 
 
3. A projektek megvalósítását követı (fenntartási) idıszakra vonatkozóan az 50 millió 
forintot meg nem haladó támogatásra tekintettel biztosítékot nem kell nyújtani. 
 
 
A pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke:  
 

Közép-Magyarországi régióban: minimum 1 millió, de legfeljebb 20 millió Ft. 
Az ország többi területén: minimum 1 millió, de legfeljebb 50 millió Ft 

 
 
A támogatás 40%-a erejéig elıleg nyújtható.  

A pályázatok benyújtása 2009. december 31-ig lehetséges. 
 

Kérje ingyenes pályázati elıminısítését a Brüsszel Center Magyar Pályázati 
Tanácsadó Központtól, hogy megtudja alkalmas – e a fent leírt pályázatra. 

 
 
 
 

Brüsszel Center Kft. 
e-mail: div6@bcenter.hu 

website: www.brusszelcenter.hu 
tel: 06 – 1 /402-4755, 

mobil: 06-20/972-43-75 
 


