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Tisztelt Érdeklődőink!
Meglévő és Leendő Ügyfeleink!
Engedjék meg, hogy az Új
Széchenyi
Terv
2014.
évi
pályázatainak indítása kapcsán a
„K+F” Kutatás-fejlesztési Tanácsadó
Központ Kft. vezetése nevében
röviden ismertessem, hogy milyen
tanácsadási
szolgáltatásokkal
kívánjuk
elősegíteni
fejlesztési
terveik
megvalósítását
annak
érdekében,
hogy
az
ehhez
szükséges pénzforrások a lehető legkedvezőbb feltételekkel
legyenek elérhetők az Önök számára.
Tanácsadási szolgáltatásaink az alábbiak:
 Cégünk nem csupán a pályázati formanyomtatványok
kitöltését és a pályázati dokumentáció összeállítását végzi
el, hanem közreműködik a fejlesztési koncepciók,
megvalósíthatósági
tanulmányok,
üzleti
tervek
kidolgozásában is.
 A szóba jöhető pályázati lehetőségek ismeretében
személyes konzultáció keretében megvizsgáljuk az
adhatósági és a kizáró feltételeket, és mindezek alapján
több évre szóló, átfogó pályázati stratégiát dolgozunk ki
Önökkel közösen, amely lehetővé teszi, hogy a
projektjeikhez minden lehetséges vissza nem térítendő
támogatást igénybe vehessenek.
 Amennyiben együttműködési megállapodást kötnek
cégünkkel, ingyenesen vállaljuk a folyamatos pályázatfigyelés és a pályázati stratégia aktualizálását, amikor
fejlesztési terveik módosulása esetén ezt Önök igénylik.
 Sokéves pályázatkészítési tapasztalataink figyelembe
vételével elősegítjük az optimális fejlesztési forrásösszetétel kialakítását, törekedve arra, hogy a vissza nem
térítendő támogatások megszerzéséhez ne kelljen
túlzottan nagy üzleti kockázattal járó vállalásokat tenni
ügyfeleinknek.
 A beadás előtt álló pályázatokat belső és külső szakértőink
közreműködésével zsűrizzük, az előzetes bírálat
figyelembe vételével további kiegészítéseket teszünk a
magasabb bírálati pontszámok érdekében.
 Nemcsak a pályázati úton elnyerhető támogatások
megszerzésével foglalkozunk, hanem - ügyfeleink igénye
esetén - javaslatokat dolgozunk ki az önerőt kiegészítő
bankhitelek és a kockázati illetve magántőke bevonására
is, és az ezekhez szükséges döntés-előkészítő
tanulmányokat is kidolgozzuk ügyfeleink számára, emellett
- ahol ehhez a feltételek fennállnak - kidolgozzuk és az
érintett kormányzati hivatalokkal leegyeztetjük a fejlesztési
adókedvezmény kérelmet is.
 A tanácsadási munka részeként a pályázatok beadását
követően
elvégezzük
az
elbírálás
során
előírt
hiánypótlásokat, részt veszünk az előírt helyszíni
szemléken, nyertes pályázat esetén a megbízóink érdekeit
szem előtt tartva előkészítjük a támogatási szerződést,
majd pedig összeállítjuk az elnyert támogatások
lehívásához szükséges teljesítési dokumentációkat és
monitoring jelentéseket, a monitoring időszak végén pedig
kidolgozzuk a támogatási szerződés lezárásához előírt
záró beszámolót.

Szerződéses feltételeink
Cégünk döntő részben eredményérdekeltségű, ún. sikerdíjas
konstrukcióban vállalja a pályázati ügyintézést, ami azt jelenti,
hogy a pályázati dokumentáció összeállításáért általában csak
alacsony mértékű vagy esetenként semmiféle fix díjat, ill.
költségtérítést nem kérünk, kizárólag nyertes pályázat elnyert
támogatása alapján határozzuk meg a szakértői díjazásunkat.
Lényegében ez azt jelenti, hogy a pályázatírás költségeit és
annak pályázatírással járó kockázatát csaknem teljesen
átvállaljuk ügyfeleinktől.
Amennyiben az általunk kidolgozott pályázat forráshiány vagy
más tőlünk független probléma miatt nem nyer, saját
költségünkre átdolgozzuk és ugyanarra vagy más hasonló
pályázati kiírások alapján ismételten benyújtjuk, ha pedig a mi
hibánkból vagy mulasztásunkból nem nyer a pályázat, - erre
vonatkozó külön megállapodás esetén - a tanácsadói díj
mértékéig a meglévő felelősségbiztosítási szerződés alapján
kártérítést fizetünk ügyfeleinknek.
Eredményeink
Cégünk 1992-ben alakult, az elmúlt több mint két évtizedes
működése során közel 1000 nyertes pályázatot (ezen belül
több mint 100 egyedi kiemelt kormánydöntéses támogatási
kérelem dokumentációt és fejlesztési adókedvezmény
kérelmet) dolgozott ki, melyek alapján ügyfeleink több mint
250 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást és
fejlesztési adókedvezményt igénybe vételére szereztek
jogosultságot.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani ügyfeleinknek, hogy
a fejlesztés-finanszírozási források biztosításához igénybe
vették
cégünk
tanácsadási
szolgáltatásait,
melynek
köszönhetően cégünk az uniós pályázatírással foglalkozó
tanácsadó cégek rangsorában - a nyertes pályázatok száma
és az elnyert támogatások nagysága szerinti összesített
adatok alapján - évek óta az elsők között van.
Készséggel állunk 2014-ben is a jelenlegi és leendő ügyfeleink
rendelkezésére: az aktuális pályázati lehetőségekről a
megkeresésünket követő egy napon belül, de igény esetén
akár azonnal is tudunk e-mailen vagy faxon tájékoztatót
küldeni.
Ingyenes
tanácsadási
ajánlatadás
az
adhatósági/kizáró feltételek tisztázása
és személyes
találkozót követően akár egy napon belül is lehetséges. Várjuk
szíves jelentkezésüket!
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“A legjobb cégek tanácsadója!”
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