
Miben tud segíteni IKT tanácsadója?

Kérje cége ingyenes auditját, tanácsadóink segítenek!
Elérhetőségek: https://vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html

Megvizsgálja a vállalkozás 
informatikai felkészültségét.

Segítséget nyújt az informati-
kai fejlesztési stratégia kidol-
gozásában.

Cégre szabott javaslatot tesz 
a bevezetendő informatikai 
szolgáltatásokra/eszközökre.

Amennyiben a vállalkozás 
megfelel az előírt feltételek-
nek, kezdeményezi a cég Di-
gitálisan Felkészült Vállalko-
zássá történő minősítését.

Szakértői segítséget nyújt a 
kkv-k számára folyamatosan 
megnyíló informatikai, techno-
lógiai pályázatok IKT területet 
érintő részeiben.

Minősített informatikai megoldások 
Kizárólag a Programban elérhető, egyedi 
kedvezmények minősített szállítói partner-
hálózat által kínált informatikai eszközök-
re, megoldásokra a hozzá tartozó tanács-
adással.

Digitális tudástár
Díjmentesen, online elérhető tartalmak a 
digitális készségek és ismeretek elsajátí-
tásához, fejlesztéséhez

Milyen szolgáltatások érhetők el 
a Modern Vállalkozások Programjában?

Szakmai rendezvények 
Díjmentes részvételi lehetőség a Díjmentes részvételi lehetőség a 
Program által szervezett szakmai na-
pokon, ahol személyesen találkozhat 
az informatikai megoldásszállítókkal, 
tematikus előadásokat hallgathat meg 
az informatika legújabb trendjeiről, 
jogszabályi változásokról.

DFV és eDFV minősítés
Kizárólag a Programban érhető el a Kizárólag a Programban érhető el a 
Digitálisan Felkészült Vállalkozás 
(DFV) és emelt szintű Digitalizációra 
Felkészült Vállalkozás (eDFV) minősí-
tés, melyek további kezdeményes le-
hetőségeket kínálnak pályázati forrá-
sokhoz. A DFV minősítés +5% vissza 
nem térítendő többlettámogatást jelent 
a GINOP-3.2.2 pályázatban. Az eDFV 
az ITM által elfogadott Ipar 4.0 minősí-
tés, mellyel az Ipar 4.0 Programban a 
támogatási kérelem benyújtható.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Infor-
matikai Fejlesztési Ügynökség és a DJ Nonprofit Kft. konzorciumában.

Amennyiben programunk felkeltette érdeklődését, látogasson el weboldalunkra. 
Aktuális híreinket pedig facebook oldalunkon követheti nyomon.

         
         https://vallalkozzdigitalisan.hu/
         https://www.facebook.com/vallalkozzdigitalisan/
         https://www.youtube.com/channel/UCuQ0C77ZjPrNPdyDyx68NOg

DJPP Hitelprogram
AA Digitális Jólét Hitelprogram kedvezmé-
nyes, de legalább 5 és legfeljebb 200 
millió forint összegű uniós forrású hitellel 
támogatja a hazai mikro-, kis-, és közép-
vállalkozások, illetve startupok digitális 
termék vagy szolgáltatás-fejlesztési pro-
jektjeit. Kérelmet benyújtani a közép-ma
gyarországi régión kívüli székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező cégek tudnak, a 
projekt elszámolható költségének legalább 
10%-a mértékéig önerő és a hitel mértéké-
nek 50%-ig biztosíték vállalásával.

Hitelkérelem csak a DJP stratégiai célki-
tűzéseihez való illeszkedésvizsgálattal, a 
Modern Vállalkozások Programja kereté-
ben a Digitális Jólét Nonprofit Kft előminő-
sítési tanúsítványával együtt nyújtható be!

A közel négyéves időtartamú program kifejezetten vidéki vállalkozások számára 
nyújt segítséget, lebonyolítása Közép-Magyarország és az agrárágazat 

kivételével országosan zajlik.


