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EU funds available for ICT developments 
of micro-, small- and medium-sized 
enterprises  

Nearly HUF 43 billion in EU funds will be 
available for micro-, small- and medium-sized 
enterprises (SMEs) to implement information 
and communication technology (ICT) 
developments outside Pest county. The 
tender call (ID no. GINOP-3.2.2-8.2.4-16) 
will be open from 8 March 2017. 
SMEs can apply for HUF 1 - 24 million in  
non-refundable cash subsidies combined  
with a HUF 1.25 - 37.5 million subsidized loan. 

Projects to introduce or develop locally 
installed and/or cloud-based ICT solutions 
relating to 17 aspects of business are eligible for 
funding. 

Uniós támogatásból 
fejleszthetik  
informatikai 
rendszereiket a KKV-k 

Elérkezett az elmaradt IT-fejlesztések 
megvalósításának ideje. Kis- és 
középvállalkozások info-
kommunikációs kapacitásainak 
fejlesztésére 43 milliárdos uniós  
forrás érhető el márciustól.  
A PwC Magyarország a pályázati 
folyamat során és az informatikai 
fejlesztés megvalósításában is segíti 
ügyfeleit.  

 
 

 
Uniós támogatás mikro-, kis- és 
középvállalkozások infokommunikációs 
fejlesztéseire 

Közel 43 milliárd forint uniós forrás érhető el 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
Pest megyén kívül történő infokommunikációs 
technológiára (IKT) irányuló fejlesztéseik 
finanszírozására. A GINOP-3.2.2-8.2.4-16 jelű 
felhívásra 2017. március 8-tól nyújthatók 
be pályázatok 1-24 millió forint közti vissza 
nem térítendő támogatás és 1,25 - 37,5 millió 
forint közti kedvezményes kamatozású hitel 
igénylésére. 

A támogatható projektek helyben telepített 
szoftverek és/vagy felhőalapú online 
szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére 
irányulhatnak 17 üzleti területhez 
kapcsolódóan.  

 

New opportunity for 
SMEs to develop  
their ICT systems 
with EU funds 

Now is the time to undertake 
those ICT developments you’ve 
been postponing. 43 billion in EU 
funds will be available for 
information and communication 
technology development projects 
of small- and medium-sized 
enterprises from March. PwC 
Hungary’s professionals can assist 
with your subsidy application, and 
with implementing your ICT 
project as well. 
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A pályázati költségvetés az IKT rendszerekhez 
kapcsolódó immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzéséből, szolgáltatási, 
tanácsadási, képzési tevékenységekből, és a 
kötelezően megvalósítandó nyilvánosság 
biztosításából állhat. A támogatásban 
részesülő vállalkozásnak kötelezettséget kell 
vállalnia az üzemi (üzleti) tevékenység 
eredményére vagy az elektronikus 
értékesítésből származó éves nettó árbevétel 
növekedésére a projekt befejezését követő 
második üzleti évben. 

A támogatható infokommunikációs 
fejlesztésekkel kapcsolatos 
szolgáltatásaink 

A PwC a fenti uniós támogatással és az így 
megnyíló informatikai fejlesztési lehetőséggel 
kapcsolatban átfogó segítséget tud nyújtani. 
Szolgáltatásainkkal a pályázati folyamat 
különböző lépéseit és az informatikai fejlesztés 
implementációját is támogatni tudjuk.  

A PwC állami támogatásokkal foglalkozó 
szakemberei széles körű tapasztalatokkal 
rendelkeznek a támogatási folyamatokkal 
kapcsolatban a pályázatok elkészítésétől 
kezdve a projektmenedzsmentig. A PwC az 
alábbi szolgáltatások nyújtásával segíti a 
vállalatokat a pályázati lehetőség kapcsán:  

• általános pályázati tanácsadás, 

• pályázati dokumentáció összeállítása, 

• közreműködés a támogatási szerződés 
véglegesítésében, 

• tanácsadás a támogatás lehívása és 
pénzügyi projektmenedzsment során. 

 

Technológiai tanácsadási csapatunk számos, 
új informatikai rendszer bevezetésére irányuló 
projektben segítette a vállalkozásokat. 
Tapasztalataink biztosítják a sikeres 
implementációt, akár CRM, controlling 
vagy számlázási workflow rendszerek 
bevezetése esetében is. 

 

Eligible costs of the ICT project are fixed and 
intangible assets; services, consulting,  
training fees; and costs of the publicity 
required for EU-funded projects.  
The SME receiving the subsidy has to commit 
to increasing its operating profits or its sales 
revenue from electronic sales in the second 
financial year upon finishing the 
implementation of the project. 

 

Our services related to ICT 
development projects eligible for EU 
funding 

PwC can provide assistance in connection with 
the above tender and the ICT development 
opportunity that it presents. We can help with 
the different stages of the tendering process 
and the implementation of the ICT 
development as well. 

Our state aid team has extended professional 
experience with tendering processes ranging 
from preparing the subsidy application to 
project management. We can provide the 
following services regarding the above tender 
opportunity: 

• general subsidy-related advisory services 

• preparing the subsidy application  

• assistance with finalizing the subsidy 
agreement, 

• consultancy on subsidy drawdown and 
project management. 

Our IT advisory team has taken part in several 
projects to introduce new ICT systems at our 
clients. Applying this experience, we can 
ensure the successful implementation of ICT 
development projects, including 
the introduction of CRM, controlling or 
billing workflow systems. 
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If you would like to know more about the 
above, please get in touch with your usual 
contact at PwC or Gábor Farkas (mobile: 
0036305275919, e-mail: 
gabor.farkas@hu.pwc.com) or Andrea Végső 
(mobile: 0036305272678, e-mail: 
andrea.vegso@hu.pwc.com). 

 

Amennyiben a fentiek felkeltették 
érdeklődését, illetve kérdése merülne fel, 
forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, 
illetve Farkas Gáborhoz (tel: 06305275919, e-
mail: gabor.farkas@hu.pwc.com) vagy Végső 
Andreához (tel: 06305272678, e-mail: 
andrea.vegso@hu.pwc.com). 

 

IKT megoldások az adózás 
automatizálására 

A PwC adószakértői és informatikusai olyan 
IKT megoldásokat dolgoztak ki,  
amelyek segítségével időigényes adózási 
feladatok néhány kattintással megoldhatók.  
Az alábbi automatizált adózási 
megoldásainkkal a KKV-k adózási feladatai 
is hatékonyabban elvégezhetők: 

• a T.R.U.S.T. (Tax Return Unified Support 
Tool) porgrammal az áfabevallások 
elkészítése teljes körűen automatizálható, 

• a PwC EKÁER Tool segítségével az 
EKÁER-bejelentések automatizálhatók 
átfogóan, 

• a PwC Data Export Tool a számlázó 
programból az adóhatóság irányába 
történő adatexportot és az adatszolgáltatás 
validálását végzi el automatikusan. 

A PwC saját fejlesztésű adózási szoftverei a 
pályázatból támogatható informatikai 
fejlesztés alapjául szolgálhatnak.   

 

ICT solutions to automate taxation 
tasks 

PwC’s tax experts and developers have created 
ICT solutions to perform time-consuming 
taxation tasks with a few mouse clicks. SMEs 
can accomplish their tax compliance tasks 
more efficiently with the following 
automated tax solutions: 

• PwC’s T.R.U.S.T. (Tax Return Unified 
Support Tool) program fully automates the 
preparation of VAT returns. 

• The PwC EKAER Tool is a fully automated 
solution for preparing EKAER 
declarations. 

• The PwC Data Export Tool executes the 
obligatory data export from the billing 
system to the tax authority, and validates 
the transmitted data. 

Our automated tax solutions can be developed 
to qualify as ICT solutions eligible for the 
above EU financing.  
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