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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

I. Bevezetés: A THINGS+ projektről 

 

A „THINGS+ Szolgáltatásinnováció bevezetése termelő vállalkozásoknál” egy INTERREG Közép-

Európa Program 2014-2020 által finanszírozott projekt, amelynek célja a közép-európai vállalkozók 

innovációmenedzsmenttel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, így a vállalkozások könnyebben 

megbirkózhatnak a piaci változásokkal. 

A nemzetközi tendenciák azt mutatják, hogy napjainkban a termékek magasabb szolgáltatási 

komponenssel rendelkeznek. A hagyományos termelő vállalkozások esetében a szolgáltatási kínálat 

szerepe egyre fontosabbá válik és termék-szolgáltatási rendszereket támogató új, innovatív üzleti 

modellek jönnek létre. A THINGS+ projekt közvetlenül javítja a vállalkozók kompetenciáit a 

szolgáltatásinnováció fejlesztése és megvalósítása terén, ezáltal hozzájárul a Közép-Európa Program 

1.2. specifikus célkitűzéséhez.  

A THINGS+ projekt specifikus célkitűzése szolgáltatásinnovációhoz kapcsolódó megoldások létrehozása 

és bevezetése a termelő KKV-knál, nagyobb hangsúlyt helyezve a szolgáltatás-alapú gazdaságra 

termék-szolgáltatásrendszerek létrehozásával. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a potenciális 

ügyfelek számára olyan piacképes termék-szolgáltatás mixeket, illetve szolgáltatásként értékesített 

termékeket hozzanak létre (pl.: gépek bérlése, a sugárhajtóműveknél számlázható repülési 

órák…stb.), amelyek együttesen képesek a felhasználók igényeinek kielégítésére. 

A projekt keretében nyújtott képzésen való részvétel hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozások 

versenyelőnyre tegyenek szert a piaci változásokhoz való jobb alkalmazkodás révén.     

 

II. A felhívás célja 

Jelen felhívás az Interreg Közép-Európa Program területén található KKV-knak szól és célja, hogy 

kiválasszunk egy 50 vállalkozásból álló csoportot, akik a THINGS+ keretében kidolgozott 

szolgáltatásinnovációs módszertant elsajátítják és alkalmazzák az üzleti modelljükben. 

A kiválasztott vállalkozások részt vesznek egy képzési programban, amely során a THINGS+ szakértők 

átadják a szolgáltatásinnovációval kapcsolatos tudást és módszereket, illetve támogatják a 

résztvevőket az újonnan megszerzett kompetenciák alkalmazásában. A 6 hónapos kísérleti tevékenység 

során a képzésen résztvevő vállalkozók és/vagy alkalmazottak új termék-alapú szolgáltatást dolgoznak 

ki és bevezetik a piacra. 

A kísérleti tevékenység (pilot) keretében minden vállalkozás támogatást kap a THINGS+ szakértőktől, 

akik személyre szabott mentorálást biztosítanak a gyakorlati megvalósításhoz. A pilot első szakaszában 

kifejlesztésre kerül az új termék alapú szolgáltatás, amelyet integrálnak a vállalat kínálatába. A 

folyamat második részében az új szolgáltatást várhatóan bevezetik a nemzetközi piacra annak 

érdekében, hogy teszteljék a piaci elfogadottságot, a fenntarthatóságot és a versenyképességet az 

üzleti modell hosszú távú változásai tekintetében. 
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III. Részvételi feltételek 

A pályázat a következő vállalkozások számára nyitott: 

1. A 2003/361 EU ajánlás szerint KKV-nak minősül1. Előnyt élveznek a kis- és középvállalkozások. 

2. Magyarország területén bejegyzett 

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalat vezetőségéből legalább 2 személyt kijelöl, akik részt 

vesznek a képzéseken és a hat hónapos kísérleti program megvalósításában 

4. Kevesebb, mint 200.000 euró de minimis támogatást kapott az elmúlt 2 évben. 

A THINGS+ projekt céljai és a szolgáltatásinnovációs módszertan jellemzői tekintetében a kísérleti 

tevékenység elsősorban közép-európai termelő vállalkozásoknak szól. A kivételeket a nemzeti 

bizottságok egyedileg értékelik és a THINGS+ Irányító Bizottsági Tagok hagyják jóvá. 

 

IV. Kiválasztási eljárás 

A vállalkozások jelentkezési sorrend alapján kerülnek kiválasztásra, legfeljebb 50 KKV projektszinten. 

Minden ország elkészít egy listát a kiválasztott vállalkozásokról, amelyek megfelelnek a III. pontban 

foglalt feltételeknek. Amennyiben egy, a ranglistán szereplő cég visszamondja kísérleti akcióban való 

részvételt, a tartaléklistára került vállalkozások kerülnek felkérésre. 

A THINGS+ Irányító Bizottság hagyja jóvá a vállalkozások végleges rangsorát. A projektspecifikus 

célkitűzések teljesítése érdekében a rangsor nemzetközi szinten kiegyensúlyozásra kerül annak 

érdekében, hogy a földrajzi eloszlás egyenletes legyen.  

A kiválasztott vállalkozásokat az országukban működő partnerszervezet kapcsolattartója tájékoztatja. 

A kiválasztott cégek felkérést kapnak a szerződés aláírására és a de minimis nyilatkozat benyújtására, 

mielőtt a kísérleti programba bekerülnének. Mindkét dokumentumminta jelen felhívás mellékletét 

képezi.  

 

V. A pályázat benyújtásának módja 

A KKV-k a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével pályázhatnak, amelyet emailben kell megküldeni a 

filep.reka@mfu.hu címre a IV. pontban megadott határidőig. 

 

VI. Határidő 

A pályázati felhívás 2019. február 22-től 2019. március 22-ig van nyitva. 

Az eredményeket a THINGS+ projekt weboldalán (http://www.interreg-

central.eu/Content.Node/THINGS-.html) és a projektpartnerek weboldalán (www.bora94.hu) tesszük 

közzé.  

 

  

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN  

mailto:filep.reka@mfu.hu
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html
http://www.bora94.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN
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VII. Kapcsolat 

 

BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 

3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 

 

Filep Réka 

projektmenedzser 

+36 20 273 0946 

filep.reka@mfu.hu 

Tisza Orsolya 

vezető projektmenedzser 

+36 20 779 0482 

tisza.orsolya@mfu.hu 

 

mailto:filep.reka@mfu.hu
mailto:tisza.orsolya@mfu.hu

