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Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások
fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása
GINOP-3.2.4- 8.2.4-16
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet azon gazdaságilag potenciálisan életképes,
azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó,
Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT
ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős
könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei
nyújthatnak be, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít
bele, továbbá
c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08
lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két
lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,
d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel
rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt
megkezdésétől alkalmaznak.
f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú
mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket
g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ftot.
Támogatható tevékenységek bemutatása:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) projekt előkészítése
 megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;
 előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;
 piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;
 szükséglet felmérés és helyzet feltárás;
 üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia
elkészítése;
 egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő
tevékenységek
 üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és
továbbfejlesztése
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o architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,
o specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,
o alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése,
paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,
o üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső
szakértői támogatás;
 kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány
megvalósítása
o online marketing tevékenység,
o rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing,
o nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység,
o partnermegkeresések lefolytatása;
c) további szakmai tevékenységek:
 kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek
 Immateriális javak beszerzése
o üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,
 Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs
eszközök
o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök,
o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök,
o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek;
b) projektmenedzsment

projektmenedzsmenthez
kapcsolódó
foglalkoztatott
alkalmazása,
projektmenedzsment feladatok ellátása;
c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő
tevékenységek
 szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása,
 felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a
projekt megvalósítás ideje alatt,
 szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése,
 üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek
(ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése;
 szervezet- és folyamatfejlesztés;
 üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás;
d) további szakmai tevékenységek:
 könyvvizsgálat,
A projekt területi korlátozása:
Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye)
területén megvalósuló fejlesztés.
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A támogatás mértéke, összege:
a) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum
175 millió Ft lehet.
b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség maximum 35%-a lehet.
c) A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.
d) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt
összköltségen belül maximum 75%-a lehet.
e) A 25% önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat
f) A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön
összegénél.
g) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B)
pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján
(http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni
referencia kamatláb felhasználásával történik.
A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 34. § alapján a kis- és középvállalkozás részére
tanácsadáshoz nyújtott támogatás és a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 25-29. §
alapján regionális beruházási támogatásként nyújtott támogatás esetében igénybe
vehető maximális támogatási intenzitás: :

Előleg igénylés:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem
térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 87,5 millió Ft lehet.
Beadási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-től 2019.
február 8-ig lehetséges.
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