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A Midas Projekt Kft. 
bemutatása

Bemutatkozás
• Alapítás: 2011. február 25.
• Tulajdonosok: Gál Csaba, Gálné Erdész Orsolya
• Szolgáltatások:

- pályázatírás, pályázatfigyelés
- projektmenedzsment
- PR tevékenység
- megvalósíthatósági tanulmány (partnerek)
- honlapkészítés
- fordítás
- közbeszerzési tanácsadás (partnerek)

Ügyfeleink
• Önkormányzatok

• Civil szervezetek

• Vállalkozások

• Egyházak

• Intézmények

• Magánszemélyek

Referenciák 1.
Tulajdonosok magánszemélyként (10 éves szakmai tapasztalat):
Szociális Minisztérium munkatársaként:
• 3 éves kistérségi felzárkóztató program – központi és megyei projektmenedzsment
• Szociális földprogram - központi és megyei projektmenedzsment 
• Szeghalom és térsége Fejlesztési Terv elkészítésében tanácsadás, részvétel
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársaként:
• KEOP-7.2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések – 2 db projekt összesen 10,6 Mrd Ft 

összköltségű beruházás pályázatírás, projektmenedzsment feladatokban részvétel
• DAOP-5.2.1/B Térségi vízrendezési fejlesztések – 3 db projekt összesen 2 Mrd Ft összköltségű

beruházás pályázatírás, projektmenedzsment feladatokban részvétel
• TIOP-3.3.1/a – Akadálymentesítés – 22 millió Ft értékű beruházás pályázatírás, 

projektmenedzsment feladatokban részvétel
• HURO/0802 - Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 –

3 db pályázat összesen 1,4 Mrd Ft értékben megvalósuló beruházások (projektmenedzsment 
angol nyelven) pályázatírás, projektmenedzsment feladatokban részvétel

• KEOP-2.5.0. – Vízgazdálkodási tervezés konstrukció – 2 db projekt elszámolásaiban való
részvétel

Referenciák 2.
Midas Projekt Kft. referenciái:

• DAOP-4.1.3/A-11 „Sarkad-Belvárosi Református 
Egyházközség szociális alapszolgáltatásainak 
fejlesztése”

• NFA-2012-KKV ”Iparos Klub Vendéglő Kft. 
melegkonyhájának fejlesztése”

• DAOP-1.2.1-11 Körösvölgyi Környezettechnológiai 
Klaszter projektmenedzsmentjében részvétel

• NCSSZI pályázatok
• NEA pályázatok

Elérhetőség

MIDAS Projekt Pályázatíró és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 35/A

Ügyvezető: Gál Csaba
gal.csaba@midas.hu
06-20/886-2068

Szakmai felelős: Gálné Erdész Orsolya
galne.e.orsolya@midas.hu
06-20/886-2645
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Aktuális pályázati lehetőségek 
vállalkozások számára

Alapfogalmak
• Mikrovállalkozás max. 10 fő, kisvállalkozás 11-50 fő, középvállalkozás 50-250 fő

foglalkoztatott
• Csekély összegű –”de minimis” támogatás: három pénzügyi év támogatása nem 

haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget 
• Eszközbeszerzés:

a) technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
b) szállítás és üzembe helyezés,
c) betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
d) az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, 
amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására, vagy kapacitásbővülést 
eredményez.

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás: 
a) infrastruktúra építése, fejlesztése,
b) ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása
c) ingatlanvásárlás

• Információs technológia-fejlesztés: (online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-
szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó
komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások)
a) új hardver,
b) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
c) betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).
d) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja

Főbb általános feltételek
• Min. egy teljes (365 nap) lezárt üzleti év (kivéve Mikrovállalkozások

fejlesztése)
• Állományi létszám nem csökkenhet
• Nem nyújtható támogatás egyes tevékenységi körök esetében 

(agrár, halászat, szénipar, acélipar, hajógyártás, nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások-37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet…)

• Köztartozás-mentesség
• Sajátforrás igazolás
• Összeférhetetlenségi okok (Közpénztv.)
• Negatív éves beszámoló
• a saját tőke a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb 

mértéke alá csökkent
• Egy adott évben csak egy forrásra nyújthat be pályázatot 
• Kizáró ok: az elszámolható összköltség meghaladja a pályázat 

benyújtását megelőző üzleti év árbevételét

Aktuális pályázati kiírások
• Mikrovállalkozások fejlesztése
• Mikro-, kis és középvállalkozások fejlesztése
• Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis és 

középvállalkozások számára
• Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem 

támogatása
• Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenyég támogatása
• Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
• Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k 

részére
• Munkahelyi képzések támogatása mikro-, és kivállalkozások 

számára
• Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára

• Foglalkoztatási támogatások (TÁMOP)

Mikrovállalkozások fejlesztése
• Pályázók köre: (mikrovállalkozások: gazdasági társaságok, szövetkezetek, 

egyéni vállalkozók)
• Támogatás intenzitás: 90 %

saját erő: 10 %
Vissza nem térítendő támogatás: 45 % de max 10 m Ft (min. 1 m Ft)
Visszatérítendő támogatás (9%-os kamat): 60 % de max 20 m Ft

• Támogatás tartalma: 
a) Eszközbeszerzés
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlanvásárlás is)
c) Információs technológia fejlesztés

• Kötelező vállalás: a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év 
szem.jell.ráford. eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás 
összegének 50%-át (pl. 1 m Ft támogatásnál befejezés utáni 2 év min. +500 
e Ft)

• Beadási határidő: 2012.12.31.

Mikro-, kis és középvállalkozások fejlesztése

• Pályázók köre: (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók)
• Támogatás intenzitás: 40 %
• Min. 3 m Ft, max. 20 m Ft
• Támogatás tartalma: 

a) Eszközbeszerzés
b) Információs technológia fejlesztés

• Kötelező vállalás: 
1) létszámtartás
2) a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év szem.jell.ráford-nak
növekednie kell 5 %-kal/a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez 
(beadást megelőző üzleti év) képest

• Beadási határidő: 2012.12.31.
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Komplex vállalati technológia fejlesztés 
mikro-, kis és középvállalkozások számára

• Pályázók köre: (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók)

• Támogatás intenzitás: 35 %
• Min. 15 m Ft, max. 100 m Ft
• Támogatás célja: különféle belső fejlesztések (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, 

marketing) támogatása, új munkavállalók foglalkoztatása, és új piacokat szerzése érdekében

• Támogatás tartalma: 
a) Regionális beruházási támogatásként: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan 
beruházás, információs technológia fejlesztés, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási 
licenc, gyártási know-how
b) Csekély összegű támogatásként: Piacra jutás (marketing, kiállításokon való részvétel stb), 
vállalati HR fejlesztés (munkav.képzése); Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (pl.ISO)

• c) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás: Tanácsadás igénybevétele 

• Kötelező vállalás: 
1) létszámtartás
2) a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év szem.jell.ráford-nak növekednie kell 5 %-
kal/a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest

• Beadási határidő: 2012.12.31.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus 
kereskedelem támogatása

• Pályázók köre: (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, 
gazdasági kamarák, érdekképviseleti szervezetek, nonprofit szervezetek)

• Támogatás intenzitás: 50 %
• Min. 1 m Ft, max. 10 m Ft
• Támogatás célja: az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony 

alkalmazása mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban –
versenyképesség növelése 

• Támogatás tartalma: 
a) információs technológia fejlesztés
b) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (technológiai fejlesztési tanácsadás, 
marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás)

• Kötelező vállalás: 
1) létszámtartás
2) a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredmény 
növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének 25%-át vagy
az elektronikus értékesítésből származó nettó árbevétel növekedésének 120%-át

• Beadási határidő: 2012.12.31.

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenyég 
támogatása

• Pályázók köre: (gazdasági társaságok, szövetkezetek)
• Támogatás intenzitás: 70 %
• Min. 40 m Ft, max. 700 m Ft

• Támogatás célja: jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, 
szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztése 

• Támogatás tartalma: 
Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, 
inf.techn. fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre 

• Kötelező vállalás:
1) létszámtartás
2) K+F létszámtartás
3) üzleti hasznosíthatóság (K+F tevékenységből származó árbevétele a projekt befejezési évét 
követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a 
támogatási összeg legalább 30%-át)

• Beadási határidő: 2012.12.31.

Vállalatok komplex technológiai 
innovációjának támogatása

• Pályázók köre: (gazdasági társaságok, szövetkezetek)
• Támogatás intenzitás: 50 %
• Min. 15 m Ft, max. 1000 m Ft
• Támogatás célja: agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő

vállalkozások már meglévő, piacképes termékeinek, szolgáltatásainak, vagy technológiáinak 
továbbfejlesztésére, a továbbfejlesztett termékek gyártásának beindítására

• Támogatás tartalma: 
Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, 
inf.techn. fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre 

• Kötelező vállalás:
1) létszámtartás
2) a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredmény 
növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének 25%-át vagy
az elektronikus értékesítésből származó nettó árbevétel növekedésének 120%-át

• Beadási határidő: 2012.12.31.

Innovációs eredmények hasznosításának 
támogatása KKV-k részére

• Pályázók köre: (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók)
• Támogatás intenzitás: 65 %
• Min. 5 m Ft, max. 25 m Ft
• Támogatás célja: újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés 

folyamataiba, és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme
• Támogatás tartalma:

a) Munkatársak alkalmazása (fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet)
b) Eszközbeszerzés (K+F)
c) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység (hatósági díjak, szolgáltatások)
d) Információs technológia-fejlesztés 

• Kötelező vállalás:
1) létszámtartás
2) a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év szem.jell.ráford-nak növekednie kell 5 %-
kal/a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest 

• Beadási határidő: 2012.12.31.

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, és 
kivállalkozások számára

(TÁMOP)

• Pályázók köre: (profitorientált és nem profitorientált szervezetek mikro-, és 
kisvállalkozásoknak megfelelő létszámmal)

• Támogatás intenzitás: 100 %
• Max. 10 m Ft
• Támogatás tartalma: 

a) szakmai képzések 
b) idegen nyelvi képzések 
c) a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések 
d) számítástechnikai, informatikai képzés 
e) belső képzések 

• Beadási határidő: 2012.12.31.
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Munkahelyi képzések támogatása 
középvállalkozások számára

(TÁMOP)
• Pályázók köre: (profitorientált és nem profitorientált szervezetek 

középvállalkozásoknak megfelelő létszámmal)
• Támogatás intenzitás: 100 %
• Min. 1 m Ft, max. 50 m Ft
• Támogatás tartalma: 

a) szakmai képzések 
b) idegen nyelvi képzések 
c) a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések 
d) számítástechnikai, informatikai képzés 
e) belső képzések 

• Beadási határidő: 2013.02. 28.

Foglalkoztatási támogatások
Munkaügyi Központon keresztül TÁMOP pályázat keretében
Támogatható személyek:
• 3 hónapnál hosszabb ideje szerepel a munkaügyi központ 

nyilvántartásában munkanélküliként 
• GYES/GYED-ről visszatérő
• Roma
• Megváltozott munkaképességű
• Pályakezdő
• 50 év feletti
70-100 %-os bér és járuléktámogatás
Esetenként több mint 12 hónapig

Pályakezdők Állásbörzéje: 2012. június 14. (Gyula, 48-as u. 15-17.)

Köszönöm a figyelmet!


