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A pályázatok részletes kibontása és ismertetése, 
gyakorlatorientált, konkrét pályázati példák levezetése
fogászatok és fogtechnikák üzemméretei szerint



NÉHÁNY SZÓ A PÁLYÁZATOKRÓL 
ÁLTALÁBAN

Irányító hatóság által meghirdetett ún. pályázati felhívásban 
Beadási határidőhöz kötött
Meghatározott minimum, illetve maximum összeg, amelyre lehet pályázni
Meghatározza a támogatható tevékenységeket
Meghatározza a támogatás arányát, vagyis intenzitását
Leírja a benyújtandó dokumentumok listáját
A projekt költségének felépítése:

ÖNERŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE



 A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

A pályázat várható beadása: 2012.01.16 - 2013.03.31.
Rendelkezésre álló összeg és beadható 2011-2013: 
 GOP: 3 milliárd Ft - 100-1000 db 
 KMOP: 500 millió Ft - 17-167 db 
Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 65%-a
Támogatás összege: 
 3-30 millió Ft, kivétel: 
 Budapesti megvalósítási helyszínnel: max. 20 millió Ft
Kik pályázhatnak:
 Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 Szövetkezetek



Azok a vállalkozások amelyek regisztrálnak a Magyar Fogászati Turizmus 
Fejlesztési Programban

Vállalják, hogy vállalkozásukban alkalmazzák a fogászati turizmus 
fejlesztési know-how licence szerinti ismereteket

Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek

A vállalkozás tevékenysége egyértelműen kapcsolódik a fogászati ágazathoz

A vállalkozás működési engedélye rendelkezik a 13-as csoportba, vagy 
GYS5 csoportba tartozó szakmai egészségügyi kóddal

KIK PÁLYÁZHATNAK?
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK



KIK PÁLYÁZHATNAK?
A pályázaton azok a vállalkozások is indulhatnak, akik nem 
rendelkeznek lezárt üzleti évvel!

A projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább  
1 fő volt.

A hatályos cégkivonat alapján tevékenységi körében szerepel a TEÁOR’ 08 
szerinti 86.23, 86.90, vagy 32.50 valamelyike.



KIK PÁLYÁZHATNAK?
Akik rendelkeznek 365 napos, azaz lezárt üzleti évvel
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 
A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a 
műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú 
végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aránya 
az átlagos statisztikai létszám legalább 20%-a
A pályázat benyújtását megelőző teljes üzleti évben tevékenységi 
körében folyamatosan szerepel a TEÁOR ‘08 szerint 86.23, 86.90, vagy 
32.50 valamelyike, előző évi nettó árbevételük legalább 50%-a ezen 
tevékenységekből adódik
A pályázat benyújtását megelőző 2 év valamelyikében az egy főre eső 
hozzáadott érték (adózás előtti eredmény, ill. veszteség + értékcsökkenési 
leírás+ személyi jellegű ráfordítás)/létszám) eléri a 2 millió Ft-ot



A TÁMOGATÁS

Támogatás összege: 
 Minimum 3 millió, de max. 30 millió Ft
 Budapesti helyszínen max. 20 millió Ft

Támogatás aránya:
 Az elszámolható költségek 65%-a
 (Vagyis bt. 10 millió Ft-os beruházásnál bt. 6,5 millió Ft)
 (Vagyis bt. 20 millió Ft-os beruházásnál bt. 13 millió Ft)
 (Vagyis bt. 30 millió Ft-os beruházásnál bt. 19,5 millió Ft)
 (Vagyis bt. 39 millió Ft-os beruházásnál bt. 25,3 millió Ft)
 (Vagyis bt. 50 millió Ft-os beruházásnál bt. 32,5 millió Ft)
 (Vagyis bt. 58 millió Ft-os beruházásnál bt. 38 millió Ft)
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MUNKATÁRSAK ALKALMAZÁSA

 Maximum 6 havi munkabér, az alábbi végzettségű 
 munkatárs(ak)nak

  Orvosi közép- vagy felsőfokú végzettségű

  Fogtechnikus szakvégzettségű 

  Mester oklevéllel rendelkező fogtechnikus 

MIRE LEHET IGÉNYBE VENNI

A TÁMOGATÁST?



ESZKÖZBESZERZÉS

 Egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése
 Csak új eszköz beszerzése lehetséges
 Azokra az eszközökre lehet pályázni, amelyek szerepelnek a  VTSZ 
 (Vámtarifa Szám) listán

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS

 Egyenként minimum 30 000 Ft értékű hardver
 Fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek  (maximum az összes költség 
 25%-a lehet)
 Egyedi szoftver nem támogatott

MIRE LEHET IGÉNYBE VENNI

A TÁMOGATÁST?



PIACRA JUTÁS, ONLINE MARKETINGTEVÉKENYSÉG
maximum 500 000 Ft 

TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELE A FOGÁSZATI ÁGAZATHOZ 
KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓS EREDMÉNYEK ADAPTÁLÁSA CÉLJÁBÓL

MIRE LEHET IGÉNYBE VENNI

A TÁMOGATÁST?



Részt vesz a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban a projekt 
befejezési évét követően még 2 üzleti évben

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
termelőkapacitásokat, információs technológia fejlesztéseket a projekt 
befejezését követő 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti
(A megvásárolt eszközöket nem adhatja sem el, sem bérbe
Vállalkozását még 3 évig fenntartja és működteti)

MIT KELL VÁLLALNIA A PÁLYÁZÓNAK?
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK



A projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos statisztikai 
létszám átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat beadását megelőző év 
átlagos létszáma alá
Pl.:  Pályázat beadása: 2012. 04.hó
  A projekt befejezése (gép megvásárlása): 2012. 6.hó
  Előző évben az átlagos statisztikai létszám 6 fő
  2013 és 2014 években az átlagos statisztikai létszám legalább 6 fő
A projekt befejezését követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű 
ráfordításainak (bér, alkalmazottak után befizetett társadalombiztosítási járulék, 
egészségügyi hozzájárulás) növekednie kell a támogatási összeg 5%-ával a 
beadást megelőző évhez képest
VAGY
A projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos személyi jellegű 
ráfordításainak növekednie kell 5%-kal a beadást megelőző évhez képest.

MIT KELL VÁLLALNIA A PÁLYÁZÓNAK?
AKIK RENDELKEZNEK 365 NAPOS, LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL 



A projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt.

A projekt befejezése utáni 2 üzleti évben az átlagos statisztikai 
létszám minimum 3 fő.

Vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 2 üzleti év 
valamelyikében az egy főre eső hozzáadott érték (adózás előtti 
eredmény, ill. veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű 
ráfordítás)/létszám) eléri a 2 millió Ft-ot

MIT KELL VÁLLALNIA A PÁLYÁZÓNAK?
AKIK NEM RENDELKEZNEK 365 NAPOS, LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL 



Vizsgálandó dokumentumok

Cégkivonat

Éves beszámoló

Opten

NAV (APEH) (létszám) és adótartozás

Munkaügyi nyilvántartás (munkaügyi bírság)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (korábbi nyertes pályázat)

Saját adatlap



Vizsgált „területek”

Tevékenységi kör

Alapítás éve

Működési hely (székhely, telephely, fióktelep)

Végrehajtás, ill. köztartozás

Saját tőke

Statisztikai létszám, ezáltal a KKV státusz (kapcsolt vállalkozások)

Van-e „alkalmasabb” vállalkozás a kapcsoltak között

Munkaügyi - nem munkavédelmi (!) - bírság

Korábbi nyertes pályázat(ok)



VTSZ lista
8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói
8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó 
vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
8456 Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- 
vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, 
elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik
8457 Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém 
megmunkálására
8460 Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító 
szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő 
megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép 
kivételével
8464 Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbeszt, cement vagy hasonló ásványi anyag vagy 
üveg hidegmegmunkálására
8465 Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet 
is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag 
megmunkálására
8467 Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos 
vagy nem elektromos motorral működő
8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 
8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre



VTSZ lista
8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]
8503 Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
8515 Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más 
fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy 
plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas 
kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék
9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés), más optikai teleszkóp és ezek foglalata 
VTSZ kódból kizárólag:
 9005 10 - Tavcső (két szemlencsés): 
 9005100000 Távcső (két lencsés), 
9005 80 - Más műszer 
9005800001 Távcső (egy lencsés)
9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti 
mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is VTSZ kódból kizárólag:
9011 80 - Más mikroszkóp 
9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék
9013 Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda 
kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és 
műszer
9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is



VTSZ lista
9018 41 - Fogászati fúrógép, más fogaszati felszereléssel közös alapra szerelve is
9018 49 – A fogászatban használt más műszer és készülék / Másféle
 9018491000 Marófúró, csiszolókorong, fúró és kefe fogászati fúrógéphez 
 9018499001 fogorvosi szék, egységkészülék műszerrel felszerelve 
 9018499099 fogorvosi szék, egységkészülék, műszer nélkül 
 9018499099 digitális fogszín meghatározó
9018 4990 A fogászatban használt más műszer és készülék / Másféle / Más 
 szájszkenner 
 szájsebészeti lézer 
 fogászati sebészeti kézi műszerek 
 fogszabályozás kézi műszerei 
 B típusú autoclave 
 fogfehérítő lámpa 
 piezo sebészeti gép 
 CADCAM 
 porcelánkályha 
 fogtechnikai mikromotor 
 frézgép 



VTSZ lista
9022 13 - - Másféle fogászati készülék
9022 Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, 
sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, 
röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és 
-asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló VTSZ kódból kizárólag
 9022 13 - - Másféle fogászati készülék 
 9022130000 panoráma röntgen 
 9022130000 kefalometriás - teleröntgen
9402 Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, 
kórházi ágy mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és 
hasonló szék, döntő- és emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze VTSZ kódból kizárólag: 
9402 90 - Más(A) ORVOSI, ÁLLATORVOSI, SEBÉSZETI VAGY FOGÁSZATI BÚTOROK(11) 
Kis asztalok, asztali edénytartók es ehhez hasonlók, akár kerekeken is (tolókocsi), 
amelyek speciális műszerek vagy kötözőanyagok, általános orvosi vagy sebészeti szerek 
vagy altatókészülékek elhelyezésére és tárolására szolgálnak; műszereket sterilizáló 
tolókocsik; speciális fertőtlenítőmosdók, automatikusan kinyíló steril kötszerdobozok 
(rendszerint kerekeken) és szennyes kötszertárolók (akar kerekeken is); palacktartók, 
irrigátor- vagy zuhanytartók es ehhez hasonlók, forgó görgőkön is; speciális műszer- 
vagy kötszerdobozok és – tartályok és 
 9402900000 fogtechnikai munkaasztal



GYAKORLATI PÉLDA 1.: 
1-2 GÉP VÁSÁRLÁSÁHOZ  - KICSI PROJEKT
/A) FOGÁSZAT; B) FOGTECHNIKA/

Pályázat beadásának dátuma: 2012.01.16.
Projekt mérete: 7 500 000 Ft, ebből
 gép ára: 6 300 000 Ft
 In. csomag: 1 200 000 Ft
Ebből önerő (35%) :2 625 000 Ft
Támogatási összeg: 4 875 000 Ft
Várható döntés: kb. 2012. 03.01 - 03.16. (támogatói nyilatkozat kiadása)
Előleglehívás: 2012.04.16-ig
Előleg várható kifizetése: 2012.05.16-ig
Projekt befejezése (gép megvásárlása): 2012.04.20.
Kifizetési kérelem benyújtása: 2012.04.30.
 megrendelő / szerződés
 számla
 teljesítési igazolás
 kifizetés igazolása ( bankszámlakivonat)
Várható kifizetés: A kérelem benyújtása után 60-90 nappal 



GYAKORLATI PÉLDA 2. 
NAGYOBB PROJEKT /A) FOGÁSZAT; B) FOGTECHNIKA/

Pályázat benyújtásának dátuma: 2012. 03. 03.

Projekt mérete: 13 000 000 Ft, ebből

 Megvásárolt gépek: 3,29 millió Ft + 4 millió Ft

 In. csomag: 1 820 000 Ft

 Információs eszközök: 290 000 Ft

 Munkabér: 3 600 000 Ft

Ebből önerő (35%): 4 550 000 Ft

Támogatási összeg (65%): 8 450 000 Ft

Döntés várható időpontja: 2012.04.15. - 05.05. (támogatói nyilatkozat kiadása)

Előleg várható kifizetése (25%): 2012. 06.05.

Előleg: 2 112 500 Ft



GYAKORLATI PÉLDA 2. 
(RENDELKEZIK LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL)

Mivel meghaladja az 5 millió Ft-ot 2 kifizetési kérelem 
benyújtására van lehetőség.

Első kifizetési kérelem benyújtása 3 millió Ft-ról: 2012.06.10.

Várható kifizetés:  2012.10.01.

Második kifizetési kérelem benyújtása (fennmaradó összegről:  
2012.09.10.

Várható kifizetés: +60-90 nap



GYAKORLATI PÉLDA 2. 
(NEM RENDELKEZIK LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL)

Mivel nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, csak 1 kifizetési 
kérelem benyújtására van lehetőség!
Mikor adhat be kifizetési kérelmet:
 A gépeket már megvásárolta, és letelt a 6 hónap a projekt  
 kezdete óta (munkabér).
 Mivel a pályázat a beadás napját követően saját  
 felelősségre megkezdhető, a pályázat beadása 2012.03.03.,  
 így az első elszámolható teljes havi munkabér 2012.04. hó.
Kifizetési kérelem várható benyújtása: 2012.10.05.
Várható kifizetés: +60-90 nap
VAGY
Legkésőbb a projekt megkezdése után 1 évvel. 



GYAKORLATI PÉLDA 3. 
NAGYON NAGY PROJEKT /A) FOGÁSZAT; B) FOGTECHNIKA/

Pályázat benyújtásának dátuma: 2012. 02. 03.

Projekt mérete: 55 000 000 Ft, ebből

 Megvásárolt gépek: 31 180 000 Ft

 In. csomag: 8 820 000 Ft

 Információs eszközök: 2 000 000 Ft

 Munkabér: 13 000 000 Ft

Ebből önerő (35%): 19 250 000 Ft

Támogatási összeg (65%): 35 750 000 Ft

Döntés várható időpontja: 2012.04.15. - 05.05. (támogatói nyilatkozat kiadása)

Előleg várható kifizetése (25%): 2012. 06.05.

Előleg: 8 937 500 Ft



GYAKORLATI PÉLDA 3. 
(RENDELKEZIK LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL)

Mivel meghaladja az 5 millió Ft-ot 2 kifizetési kérelem 
benyújtására van lehetőség.

Első kifizetési kérelem benyújtása 15 millió Ft-ról: 2012.06.10.

Várható kifizetés:  2012.10.01.

Második kifizetési kérelem benyújtása (fennmaradó összegről:  
2012.09.10.

Várható kifizetés: +60-90 nap



EGYÉB PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉGEK
FOGÁSZATOK
SZÁMÁRA
amihez minden TAG segítséget
kap a Magyar Fogászati Turizmus
Fejlesztési Programirodától 



GOP-2011-2.1.1/A ;KMOP-2011-1.2.1/A
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE

Beadási határidő: meghosszabbítva 2012-re 

Rendelkezésre álló forrás 2011-2013:
 KMOP: 4 Mrd Ft
 GOP: 30 Mrd Ft

Támogatási arány: 
 Budapest: 20-30 % ; Pest megye: 35 % 
 Pest megyén kívül: 40 % 

Támogatási összeg: 3-20 millió Ft

Támogatható tevékenységek:
 Eszközbeszerzés 
 Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés,  
 e-kereskedelem
 



GOP-2011-2.1.1/M; KMOP-2011-1.2.1/M
MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE

Beadási határidő: meghosszabbítva 2012-re 

Rendelkezésre álló forrás 2011-2013 évre:
 KMOP: 6 Mrd Ft
 GOP: 20 Mrd Ft

Támogatási intenzitás:
 A vissza nem térítendő 45%, de max. 4 millió Ft.  
 A visszatérítendő támogatás 60%, de max. 8 millió Ft. 

Támogatási összeg: 
 Vissza nem térítendő: 1-4 millió Ft
 Visszatérítendő: 1-8 millió Ft

Támogatható tevékenységek:
 Eszközbeszerzés 
 Hardver, szoftverek beszerzésének költségei 
 Infrastrukturális és ingatlanberuházás és vásárlás



Beadási határidő: 2012. 12.31.
Rendelkezésre álló forrás 2011-2013 évre:
 GOP: 9 Mrd Ft; KMOP: 1,8 Mrd Ft
Támogatási intenzitás:
 Budapest és Pest megye: 40%
 Vidék: 50%
Támogatási összeg: 1-10 millió Ft
Támogatható tevékenységek:
 Vállalati CRM, értékesítés terület
 Gyártási terület
 Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
 Kontrolling és döntéstámogatás
 Beszerzési, logisztikai terület
 Táv- és csoportmunka támogatás
 Pénzügyi, számviteli terület
 Internetes megjelenés (Vállalati portál)
 Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 
 Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése; 
 Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése 
 Kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez)

GOP-2011-2.2.1; KMOP-2011-1.2.5
VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT 
ÉS E-KER. TÁMOGATÁSA



Beadási határidő: 2011. március 1-től folyamatosan 
Rendelkezésre álló forrás és az igénylések: 
 A: 4,5 Mrd Ft ; B: 3,3 Mrd Ft
Támogatási intenzitás: 
 Csekély összegű (de minimális): 100%
 Képzési támogatás: 
 általános képzés: 60-80 %; speciális képzés: 25-45 % (B esetén: 25-55%)
Támogatási összeg: 
 A: max. 5 millió Ft ; B: 1-50 millió Ft 
Pályázaton való indulás feltétele:
 A Pályázó az USZT keretében 2011 és 2013 között meghirdetett 
 gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről 
 szóló értesítéssel rendelkezzen. 
Támogatható tevékenységek:
 Szakmai képzések, idegen nyelvi képzések
 A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
 Számítástechnikai, informatikai képzés
 Munka – és egészségvédelem 

TÁMOP-2.1.3/A-11/1 TÁMOP-2.1.3/B-11/1
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA 
(KONVERGENCIA RÉGIÓK)



Beadási határidő: 2011. március 1-től folyamatosan 

Támogatási intenzitás: 30-50% 

Támogatás összege: 100 000 Ft - 4 millió Ft

Támogatható tevékenységek:
 Tanácsadási szolgáltatások
 Üzleti terv
 Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 Építési tervdokumentáció
 Egyéb, a vállalkozás működését elősegítő tevékenységek 

KMOP-1.5.1; NYDOP-1.2.1;DDOP-1.1.2
VÁLLALATI TANÁCSADÁS



KEOP-4.2.0 
HELYI HŐ, HŰTÉSI ÉS VILLAMOSENERGIA IGÉNY 
KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL

Beadási határidő: 2012 tavasz

Támogatási intenzitás: 10-85% 

Támogatás összege: 1-50 millió Ft

Támogatható tevékenységek:
 Napkollektor
 Napelem
 Szilárd biomassza tüzelő
 Hőszivattyús rendszer

 



SPECIÁLIS (2012 februárjától):
 TÁMOP 6.1.2

KÉSŐBBI – NEM GARANTÁLT - LEHETŐSÉGEK (2012 tavaszától várhatóak):
 KEOP 5.3.0 /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás  
 hasznosítással kombinálva
 TÁMOP 2.3.4 Ötről a hatra (adóvisszatérítés)
 GOP 2.2.4: KKV Munkahelyteremtés (bérköltség)

TOVÁBBI SPECIÁLIS ÉS

KÉSŐBBI LEHETŐSÉGEK



Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program

MIT IS ÍR 
A HOGYISHÍVJÁK?

DR. ZSUFFA ÁKOS
gazdasági pályázati szakértő

2011. DECEMBER 19. 

A pályázatok részletes kibontása és ismertetése, 
gyakorlatorientált, konkrét pályázati példák levezetése
fogászatok és fogtechnikák üzemméretei szerint


