
• Intenzitás: 25-50%
• Fejlesztés területe: Pest megyén kívül.
• Elérhető támogatás: várhatóan 3-20 millió Ft.
• Támogatás formája: hitellel kombinált.
• Értékelés módja: gyors, folyamatos vagy szakaszos (jogosultság, és 
mérlegelést nem igénylő feltételek bírálata).
• Keretösszeg 2015-ben: 3 milliárd Ft.
• Beadás kezdete: megjelenést követő 30. nap, váratóan 2015 augusztusa.
• Kedvezményezettek: IKT KKV-k

Mivel készüljön, hogy növelje az esélyeit?

• A cégek jó része azért bukik el, mert olyan terméket akar a piacra 
vinni, amire nincs meg a kereslet. Az M27 Csoport európai partnerei 
segítenek Önnek terméke validálásában, hogy megtudja, pontosan mik 
leendő Ügyfelei igényei!
• Kérjen be árajánlatokat (90 napig tekint a pályázati rendszer egy aján-
latot érvényesnek, kérje ilyen határidővel Ön is!).
• Állapodjon meg az előkészületekre, hogy már csak indítani kelljen, 
amint élesedik a kiírás. Az elejétől a végéig irányítjuk a projektjét!
• Ha az idei évben tervezi a megvalósítást, valószínűleg a támogató 
döntés előtt kell elindítani, mert a pályázati döntési folyamatok bele 
fognak nyúlni az év utolsó harmadába. Ez azt jelenti, hogy a részletes 
pályázati feltételek ismerete nélkül kell a projektet elindítani, ami sok 
buktatót rejt a későbbi elszámolhatóság tekintetében.

Bízunk benne, hogy a fenti információk hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez, további információkkal, 
készséggel állunk rendelkezésére!
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Felhő és mobil alkalmazások fejlesztése, piaci terjeszkedése

Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása, valamint felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) 
vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása, fejlesztési 
költségek, szakértői díjak, tanácsadás és marketing tevékenységek lesznek elszámolhatók.


