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A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP)
keretében a GVOP Irányító Hatóság (GVOP IH) pályázatot hirdet Vállalaton belüli elekt-
ronikus üzleti rendszerek tárgyában.

I. A támogatás célja

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Információs társadalom- és gazdaságfej-
lesztés prioritás E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése intézkedés „Integrált
üzleti rendszerek támogatása” komponense alapján a pályázat célja a következő:

AZ „A” PÁLYÁZATI CÉL:

Az integrált üzleti rendszerek bevezetésének, korszerűsítésének, illetve bővítésének támogatá-
sa, és ezáltal hatékonyság növelésének, működési költségek csökkenésének elősegítése a vállalko-
zások belső üzleti, ügyviteli folyamataiban.

A „B” PÁLYÁZATI CÉL:

A vezetői döntéstámogató, illetve üzleti  intelligencia rendszerek bevezetésének támogatása,
és ezáltal a döntéshozatali folyamatok felgyorsulása révén javulás elősegítése a termelékenység,
ajánlattételi, szerződéskötési és teljesítési határidők, működési költségek terén, továbbá, a vállalati
folyamatok átláthatóbbá, a vezetés által naprakészen követhetővé tétele.

A „C” PÁLYÁZATI CÉL:

A munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek bevezetésének támoga-
tása, és ezáltal a vállalati belső menedzsmenti és adminisztratív folyamatok felgyorsulásának,
átláthatóbbá válásának elősegítése, a működési költségek, teljesítési határidők csökkentése, így a
termelékenység javítása, továbbá, a dokumentációhoz felhasznált papírmennyiség — így a kör-
nyezetre gyakorolt káros hatások — mérséklése.

A bevezethető rendszerek részletesebb bemutatását a Pályázati útmutató tartalmazza.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2005-ben: 2.500 millió Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma

 A támogatott pályázatok várható száma: 145 db pályázat.

IV. Pályázók köre (támogatásra jogosultak)

Támogatásra jogosultak a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó kis- és középvállal-
kozások.

A Pályázati Útmutató részletesen ismerteti azon kizáró okokat, melyek fennállása esetén
a Pályázat keretében nem nyújtható támogatás a pályázónak.
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V. A támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő állami támogatás).
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VI. A támogatás mértéke

„A” pályázati cél: integrált üzleti rendszerek esetén a projekt elszámolható költségeinek legfel-
jebb 50 %-a, de minimum 8 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

„B” pályázati cél: vezetői döntéstámogató- és üzleti intelligencia rendszerek esetén a projekt
elszámolható költségeinek legfeljebb 50 %-a, de minimum 8 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

„C” pályázati cél: a munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek esetén a
projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50 %-a, de minimum 8 millió Ft, maximum 20
millió Ft.

Egy pályázó több pályázati célnak megfelelő rendszer bevezetésének támogatására pályázhat.
Ebben az esetben is a pályázatok benyújtásának és a projektek megvalósításának időpontjaitól
függetlenül pályázati célonként külön pályázat nyújtandó be.

A projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás
támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) kormányrendeletben meghatá-
rozott mértéket.

A támogatás maximális összege csak akkor fizethető ki, ha a pályázó az elszámolható költségeket
igazoló számlákat a beruházás megkezdését követő két éven belül benyújtja a közreműködő
szervezetnek. Mindazokra a számlákra, amelyek e határidőn túl kerülnek benyújtásra, nem fizet-
hető ki a támogatás arányos része a pályázó részére. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt
kötelezettségei ez esetben is fennállnak.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési
jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt
vissza nem igényelhető ÁFA-val növelt nettó összköltsége. (Az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény 38. §  alapján.)

A pályázó által finanszírozott részből (a projekt elszámolható összköltségének és az igényelt
támogatás összegének a különbözete), a saját forrás aránya az összes elszámolható költség lega-
lább 25%-a, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be.

VII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

Az „A”, „B”, „C” pályázati célok esetében új rendszer bevezetése, meglévő rendszer
korszerűsítése,  bővítése támogatható

elemzés, tervezés, oktatás, minőségbiztosítás

hardver és szoftver eszközrendszer beszerzése, telepítése, adaptálása (testre szabás), integrálása és
üzembe állítása

Az „A” pályázati célnak megfelelő új integrált üzleti rendszer bevezetése esetén a Pályázati
Útmutatóban megnevezett hat modul közül legalább hármat be kell vezetni. Korszerűsítés, illetve
bővítés esetében a változásnak legalább egy modult kell érintenie.

A „B”, „C”, pályázati céloknak megfelelő rendszerek bevezetése csak meglévő integrált üzleti
rendszer esetén támogatható.

Az egyes célok esetében támogatható tevékenységek, az elszámolható és nem elszámolható
költségek részletes bemutatását a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Amennyiben a pályázó a 85/2004. (IV. 19.) Kormány rendelet szerinti érzékeny ágazatokban
tevékenykedő vállalkozásnak minősül, akkor a rendelet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
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A fejlesztésnek a megkezdésétől számított 2 éven belül szakmailag és pénzügyileg is meg
kell valósulnia.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben, valamint a nemzeti
regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásban (98/C 74/06) foglaltak alapján, a
támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szer-
ződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva, legalább 5 évig folya-
matosan fenntartja és működteti. Amennyiben a pályázó nem tartozik a rendelet hatálya alá,
úgy a pályázat benyújtásával önként vállalja a fenti feltétel teljesítését.

A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó a
Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételek szerinti biztosítékkal rendelkezzen.

VIII. Projekt kiválasztási kritériumok

AZ ELBÍRÁLÁS FŐ SZEMPONTJAI:

1. A projekt és a pályázat-kiírási célok összhangja.

2. A projekt várható eredményei a ráfordítások arányában.

3. A projekt megvalósítási kockázata.

A részletes projekt kiválasztási kritériumokat és a hozzájuk rendelt értékelési
pontszámokat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

IX. A célok számszerűsítésére használt indikátorok

A projektek eredményességét monitoring indikátorok (számszerűsíthető mutatók) mérik. A pályá-
zók a mutatók értékeit a beadott pályázati anyagban tervezik; a mutatók megvalósult értékeit
előrehaladási jelentés formájában a projekt végrehajtása során és a fenntartási időszakban
szolgáltatják. A Pályázati Útmutató rögzíti az indikátorokat, módszertant és az adatszolgáltatás
rendjét.

X. A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A pályázati anyag beérkezését követően a pályázati konstrukcióért felelős Közreműködő
Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

• a benyújtás;
• a jogosultság;
• a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek.

A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai hiányossága esetén, a megadott határidőn
belül van módja. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, jogosultság és a teljesség
feltételeinek, a Közreműködő Szervezet az előre meghatározott értékelési szempontrendszer és az
ahhoz rendelt pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott projekt szakmai és pénzügyi értéke-
lését. Az értékelő a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a
támogatás odaítéléséről.

A támogatásról szóló döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Irányító Hatóság vezetője
hozza meg, amelyről a pályázó támogató vagy elutasító levélben értesül.
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A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a
pályázónak támogatási szerződést kell kötnie a Támogatóval.
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XI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon nyújtható be. A Projekt Adatlap sem
tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek
megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati Projekt Adatlap kérdésére választ adva és az egyéb
előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani (a formai ellenőrző lista segítségével ellenő-
rizheti pályázata formai megfelelőségét).

1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

A pályázatok benyújtása 2005. március 1-től 2005. december 31-ig folyamatos.

2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázati anyagot négy példányban (1 eredeti, 3 másolat), valamint a Projekt Adatlapot és a
Megvalósíthatósági Tanulmányt két példányban, elektronikus formában, 2 külön CD adat-
hordozón, egy csomagban, zárt csomagolásban, ajánlott tértivevényes küldeményként vagy
személyesen kell eljuttatni a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) pályázatok
lebonyolításában közreműködő szervezetéhez, az IT Információs Társadalom Kht-hoz.

• Postai úton:

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Kódszám: GVOP-2005-4.1.1.

Közreműködő Szervezet: IT Információs Társadalom Kht.
1410 Budapest, Postafiók 114.

Kérjük a csomagolásra írják rá: „Csomagraktárba”

• A személyes benyújtásra lehetőség van az IT Információs Társadalom Kht. Pályázati
Útmutatóban megjelölt irodáiban.

3. KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJAI:

A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Projekt Adatlap 2005. február 15-től
elektronikusan letölthetők

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról (www.gkm.hu)
vagy az IT Kht. honlapjáról (www.itkht.hu)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programról általános tájékoztatást ad:
EU Pályázati Információs Központ

06-40-2004-94

A konkrét pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás:
IT Információs Társadalom Kht.

06-40-2004-54

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt Adatlap,
ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.


