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Új Széchenyi Terv 

Foglalkoztatás: 
→ Minden GOP-os pályázatban alapelem 

Növekedés:  
→ Stratégiaalkotás 
→ Kitörési pontok meghatározása 
→ Pályázatok kiírása 

KKV fejlesztés 
→ a gazdaság stabil pillérei a mikro-, kis-, és középvállalkozások 
→ a több mint 200 milliárd forintnyi kiírt pályázatból 100 milliárd csak 

kkv-k által érhető el 
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Gazdaságfejlesztési Operatív Program 



  

A fogászati ipar eredményeink megőrzése okán egy egyedi innovációs program 
megvalósítása a cél, mely a multiplikátor hatása végett a következő 5 évben a 

jelentős foglalkoztatási hatás mellett hálózati típusú együttműködést generál a kkv 
szektorban  

Kik pályázhatnak? 
Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban 
részvevő tagok (vállalkozások, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozók) 

Mekkora a támogatás összege? 3-30 millió forint 

Mekkora a támogatás mértéke? A bruttó összeg 65%-a 

Mekkora az előleg mértéke? max. 25 % 

Milyen költségek 
támogathatók? 
 
 
 
 
 
Pályázat elbírálása folyamatos 

• Bérköltség 
• Eszközbeszerzés 
• Információs technológiai eszközök (hardver, 

szoftver) 
• Piacra jutás, online marketing tevékenység 
• Tanácsadás 

Innováció a fogászatban 
GOP-2011-1.3.1/F és KMOP-2011-1.1.4/F 

Tudomány, innováció 



Gazdaságfejlesztési pályázatok beadási 
határidejének meghosszabbítása 

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 

Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása  

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása  

Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának 
támogatása  

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és 
középvállalkozások részére 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára 

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása  

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  
 

Presenter
Presentation Notes
A konkrét, meghosszabbított beadási határidőket az egyes pályázati kiírások rövidesen megjelenő módosított pályázati útmutatói fogják tartalmazni. 



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu    
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 

Infovonal: 06 40 638-638  

MAG Zrt. 

honlap: www.magzrt.hu    
e-mail: info@magzrt.hu 

Infovonal: 06 40 200 617 

Presenter
Presentation Notes
Folyamatosan bővülő információs hálózat várja a KKV-kat. A jelenlegi 19 pontot több 100-ra bővítjük. Az ÚSZT pályázati kézikönyv letölthető mindkét honlapról, a MAG honlapon a címlapon, a hasznos kiadványoknál található. Az ismertetett pályázatokkal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket 2011.01.31-ig a Partnerségi egyeztetés keretében várjuk! www.ujszechenyiterv.gov.hu/partnerseg 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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