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Cégünk és tevékenységünk:  

A Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont 2011-ben, kutatók és kutatásfejlesztési 

szakértők által alapított innovatív vállalkozás.  

Cégünk komoly tapasztalatokkal bír 

mind nemzetközi (FP7 és Horizont 

2020), mind pedig hazai (ÚMFT, 

Széchenyi 2020) támogatásból 

megvalósuló fejlesztési projektek 

lebonyolításában, pályázati doku-

mentációinak teljes körű összeállí-

tásában, pályázati kommunikáció-

ban és projektmenedzselésben. 

Széles körű, megbízható szolgálta-

tásainkkal várjuk leendő ügyfeleink jelentkezését energia és környezet, innováció, kutatás-fej-

lesztés, oktatás és társadalmi felzárkóztatás területeken.  

 

2017-ben pályázható kiírások közül különösen az alábbiakat ajánljuk: 

 GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 

 GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

 GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 

hálózatosodás 

 GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek 

támogatása 

 KEHOP-4.2.0-15 A természetvédelmi őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése 

 KEHOP-5.2.10-16 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései 

 VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

https://eptk.fair.gov.hu/?p=PLkS3BGhKK8iFDmB2oih4_C-2KYePMgpg1OxJaveDcbT0S9ap77IL_C-_B-UOatySPhcO8b5ecUjt1L2xz
https://eptk.fair.gov.hu/?p=PLkS3BGhKK8iFDmB2oih4_C-2KYePMgpg1OxJaveDcbT0S9ap77IG4A_B-PgCKR7Q_C-OZpkyeGc25rdgu
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 VEKOP-2.3.2-16 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

 VEKOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, 

hálózatosodás 

 VEKOP-8.3.1-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

 VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése- Kertészeti gépbeszerzés támogatása 

 VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

 VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

 VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése 

 

Pályázatíró szakembereink: 

 
Skublicsné Manninger 

Alexandra 
agrármérnök, pénzügyi szakértő, pályázatíró és 
projektmenedzser 
 

Dr. Kardon Béla fizikus, vezető kutató és nemzetközi projektmenedzser 
 

Buday Zita külkereskedelmi szakértő, környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási projektmenedzser 
 

Dorogi Ildikó közgazdász, pályázatíró és projektmenedzser 
  

Udvardyné Balásházy Ilona biológia-környezettan tanár, környezetvédelmi szakértő, 
pályázatíró és projektmenedzser 
 

Megyesi Bence fejlesztőmérnök, pályázatíró, projektmenedzser és műszaki 
szakember 

 

Gyorsan változó és fejlődő világunkban nem érdemes lemaradni. A hazai vállalatok, 

önkormányzatok és állami szervek számára a legjobb lehetőséget a Széchenyi 2020 programból 

lehívható pénzek képezik. Ehhez nyújtunk segítséget Önöknek.  

https://eptk.fair.gov.hu/?p=PLkS3BGhKK8iFDmB2oih4_C-2KYePMgpg1OxJaveDcbT0S9ap77IL2M72SJyeGcaI_C-mrzbRmmiqpCyDQ%253D%253D
https://eptk.fair.gov.hu/?p=PLkS3BGhKK8iFDmB2oih4_C-2KYePMgpg1OxJaveDcbT0S9ap77Is8VT_C-K_B-BCJlyw6OwIsiZmkfFXp
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-441-16-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-841-16-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-helyrelltsra-nyjtand-tmogatsok
https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse

