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Gazdaságfejlesztési Operatív Program
E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása
Kódszám: GOP-2007-2.2.3
1. Támogatás célja:
A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV)
jövedelemtermelı képességének erısítése az információs és kommunikációs technológiai
(továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti
folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban, ennek révén a hazai
KKV-szektor versenyképességének növelése.
2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,292
milliárd forint a 2007. évre.
3. Támogatható pályázatok várható száma: 150-180 db.
4.Pályázók köre:
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
 Gazdasági társaságok (csak kettıs könyvvitelt vezetık);
 Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkezı gazdasági társaságok fióktelepei;
 Szövetkezetek;
 Egyéni vállalkozók (SZJA törvény hatálya alá esı);
 Magyarországi székhelyő gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény alapján) közül:
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;
• területi kereskedelmi és iparkamarák.
 Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei
Kritériumok:
• A szervezet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján mőködı
társadalmi szervezet, kivéve politikai pártokat és szakszervezeteket;
• A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2 évvel a pályázat benyújtását
megelızıen került sor;
• A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét
látja el.
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minısülı
vállalkozások, továbbá a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák, és a vállalkozások
érdekképviseleti szervezetei esetén, azok pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy fı volt.
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan
vállalkozásokat, akik, vagy amelyek nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében a
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vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység
(TEÁOR szám: 01.11-05.02.) teszi ki.
A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül
legalább egy teljesül:
 akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív, vagy;
 akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt
legkisebb mértéke alá csökkent;
 aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA
bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentı) üzleti évvel
(nem számít bele a lezárt, teljes üzleti évbe az elıtársaságként való mőködés
idıszaka), vagy;
 akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele, vagy egyéni
vállalkozók esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevétele a legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem érte el legalább a 4 millió forintot
(gazdasági kamarákra, vállalkozások érdekképviseleti szervezeteire ez a kizáró ok
nem vonatkozik).
5. Támogatható tevékenységek köre:
 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus
értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelı tartalmak (pl. tájékoztató anyagok,
demonstrációs anyagok, általános szerzıdési feltételek) elıállítása, valamint a
tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszer bevezetése.
 Elektronikus szerzıdéskötési és fizetési módok, elektronikus számlázás kialakítása.
 Online ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing
automatizáló és ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) rendszer kialakítása.
 Virtuális bevásárlóközpont szolgáltatás beindítása (elektronikus kereskedelmi
szolgáltatók részére értékesítési felület, valamint az értékesítést támogató egyéb
szolgáltatások nyújtása), valamint virtuális bevásárlóközponthoz történı csatlakozás.
 Az elektronikus úton értékesített árut kiszállító (kiszállíttató) e-boltok, valamint
elektronikus úton – ellenérték fejében vagy más üzleti konstrukcióban – nyújtott
szolgáltatások beindítása.
 Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek
együttmőködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások
bevezetése.
 B2B internet platformok kialakítása és igénybe vétele (olyan internet alapú
megoldások támogatása, amelyek célja, hogy ösztönözze vállalatok közötti új üzleti
kapcsolatok kialakítását, vagy a meglévık támogatását), ennek keretében, elektronikus
piacterek kialakítása, a piacterekhez történı csatlakozáshoz szükséges informatikai és
telekommunikációs rendszerek megtervezése, beszerzése és adaptálása, online szállítói
és termékkatalógusok kialakítása.
 Mőködı vertikális és horizontális piacterek nemzetközi bıvítése.

2

Agroquality Pályázati és Innovációs Tanácsadó Iroda
Székhely: 5711 Gyula, Dancza u. 13.
Telephely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 18-20
Tel/fax: 66/460-879

Mobil: 20/584-3447

E-mail: info@agroquality.hu

6. Elszámolható költségek:
I. Hardver eszközök:
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetı hardver eszközök bekerülési értéke (a
beszerzésre kerülı eszközök vételárának egyenként minimum nettó 15.000 Ft
összegőnek kell lenniük);
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetı telekommunikációs eszközök bekerülési értéke.
A beszerzésre kerülı hardver eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes
elszámolható költség 20%-át, de maximum 8 millió forint lehet.
II. Szoftver eszközök:
 üzleti alkalmazások, szoftverek bekerülési értéke;
 immateriális javak (licenc) bekerülési értéke.
A beszerzésre kerülı szoftverek költségének az összes elszámolható költség minimum 45%-át
el kell érniük.
III. Hardverhez és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás:
 A hardver és szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások
költségei, például:
1. migrációs (adatok is) fejlesztések,
2. a használathoz kapcsolódó, el nem választható testre szabás, költségei.
 A telekommunikációs infrastruktúra létrehozásával összefüggı szolgáltatások
költségei;
IV. Tanácsadás:
 A hardver és szoftver eszközökhöz, a fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás költségei,
például:
1. hardver-szaktanácsadás,
2. szoftver beszerzéséhez, szoftver tervezéséhez, testre szabásához kapcsolódó
tanácsadás,
3. üzletviteli tanácsadás,
4. egyéb számítástechnikai szakértés költségei.
V. Képzés, betanítás:
 A fejlesztéshez kapcsolódó betanítás költségei.
VI. Promóciós költségek:
 promóciós költségek (a megvalósítás idıszakában az elektronikus kereskedelemmel és
egyéb szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatba hozható promóciós költség,
maximum a projekt összes elszámolható költségének 3%-áig, de legfeljebb 1 millió
forint;
 elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó minısítési rendszerhez való
csatlakozás díja;
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A beszerzésre kerülı III. IV, V, VI-os kategóriába esıköltségek értéke összesen nem
haladhatja meg az összes elszámolható költség 45%-át, de maximum 18 millió forint lehet.
VII. Le nem vonható ÁFA.
7. Támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás.
8. Támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
9. Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum
20.000.000 Ft.
10. Önrész:
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevı igazolt saját
forrással kell rendelkeznie.
A pályázatok benyújtása 2007. augusztus 24-tıl 2007. november 30-ig lehetséges.

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklıdését, vagy további információkra van
szüksége, készségesen állunk rendelkezésükre!
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