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Intézmény GKM IHM
Pályázat célja Egységes VIR, Korszerû VIR, a létezõ korszerûsítése.modulok összekötése.
Pályázható elemek Vásárlás, bevezetés – gép, Vásárlás, bevezetés – legalább három modul program, rendszerdíj. bevezetése. Ezen belül: beszerzés, fejlesztési Elbírálás alapján teljes csomag is! díj, licensz, know-how, tanácsadás, rendszerterv,oktatás, telepítés, üzembe állítás, tesztelés.
Nem támogatandó Tanácsadás, elõkészítés, A költséghatékonyság elvét megszegõdokumentációs költségek, tevékenységek, a piacon általánosan reprezentációs költségek, elfogadottnál nagyobb összegek.saját alkalmazott bére, közterhek.
Pályázók köre Gazdasági társaságok, Gazdasági társaságok.szövetkezetek, egyéni vállalkozók.
Létszámmegkötés 9 és 250 fõ között. 49 és 250 fõ között.
Pénzügyi megkötés Nettó árbevétel < 4 Mrd Ft Nettó árbevétel < 4 Mrd Ft, de > 700 M Ft. Mérlegfõösszeg < 2,7 Mrd Ft Mérlegfõösszeg < 2,7 Mrd Ft, de > 500 MFt
Szükséges önerõ, Legalább 25% önerõ kell Legalább 25% önerõ szükségesbiztosíték (nem hitel és nem tagi kölcsön!). (ami nem hitel és nem tagi kölcsön!).Biztosíték nem feltétel.
Kizáró ok Mezõgazdasági tevékenység, veszteséges gazdálkodó vagy negatív tõke.
Pályázati díj Az igényelt támogatás 0,2%-a, Egyszeri 30 000 Ft.de legalább 1000 Ft.
Benyújtandó különleges Nincs. Teljes tevékenységre kiterjedõ vállalati üzleti terv dokumentumok legalább 3 évre elõre, ágazati elemzés, részletes elemzés a jelenlegi rendszerrõl.
A rendszer szállítójával A vállalkozó tevékenységét, A rendszer szállítójának be kell nyújtania legalább szembeni követelmények illetve területét segítse öt referencialevelet hazai vállalatoktól (ebbõl (bizottság dönt). háromnak a pályázatban feltüntetett feltételeknek meg kell felelnie). Rendelkeznie kell felkészültszakembergárdával. Az általa az elmúlt három évsorán leszállított rendszerek összértékének el kellérnie a > 100 MFt értéket. Színvonalas szakmaiszolgáltatás, bõvítési, követési lehetõségekbizonyítása. Minõségbiztosítási rendszerrelszükséges rendelkeznie. 
Egyéb szakmai Nincs. 4GL, relációs adatbázis, modularitás, azonnali követelmények adatfeldolgozás, bõvíthetõség, kiszolgálóalapúvagy webes felépítés. Operációs rendszer: Linux,MS vagy UNIX, magyar változat, magyardokumentáció, magyar támogatás, mûködõreferenciák. Minden modullal szemben részleteselvárási lista.
Beadási határidõ Szeptember 30-ig Közleményig (elsõ elbírálási kör: június 30-ig, vagy közleményig. beadottak július 31-ig).
Nyertesek várható száma 100–110
Rendelkezésre álló keret 400 MFt 400 MFt.
Támogatás lehetséges 40%, de legfeljebb 5 MFt 50%, de legfeljebb 15 MFt.mértéke (h. h. megyékben 50%, 6,25 MFt).
Elbírálás Bírálóbizottság, nyilvános Bírálóbizottság. Elemzett területek: a kínált pontrendszer alapján. szolgáltatások, a benyújtott referenciák, a pályázópiaci helyzete, a rendszer várható hatása.
Megvalósítási idõszak Két éven belül A lehetõ legrövidebb idõn belül, de legfeljebb10 hónapon belül.
Üzembentartás Megvalósítás után Három évig.legalább öt évig.

A minisztériumi pályázatok rövid összevetése
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