1

MI ÍGY CSINÁLJUK....
Üdvözlöm, Bálint Norbert András vagyok, a Pályzatnekem.hu alapítója és
vezetője. Ezt az anyagot azért készítettem el, mert úgy éreztük kollégáinkkal, hogy
az elmúlt évek tapasztalatát meg kell, hogy mutassuk mindazoknak, akik pályázati
pénzből tervezik megvalósítani céljaikat. Vállalkozásunk, a Tender Hunter Kft.
2020. szeptember 1-én kezdte meg működést, azóta több mint 450 ügyfelünknek
segítettünk megtalálni, azokat a támogatási lehetőségeket, amelyekkel el tudják érni céljaikat. A
velük szerzett tapasztaltokból, és a jelenlegi pályázati világgal kapcsolatos megfigyeléseink alapján
állítottam össze ezt az anyagot. Használja sikerrel!
A vállalkozók és cégvezetők tudják, hogy hosszútávon, csak akkor tudnak eredményesek lenni, ha
folyamatosan fejlesztik vállalkozásukat, mert ha nem ezt nem teszik meg, akkor előbb, vagy utóbb
elkerülhetetlen a csőd.

A fejlesztésekhez, viszont pénz kell!
A tapasztalatink azt mutatják, hogy a legtöbb vállalkozás, viszont nem rendelkeznek annyi
tőkével, mint amivel a számukra megfelelő fejlesztéseket meg tudják valósítani. Ha pedig mégis
van, akkor a meglévő pénzt, inkább tartalékképzésre fordítják, mivel nagyon nehéz megjósolni mit
hoz a jövő, és jöhetnek olyan piaci körülmények, amelyek túlélését csak a felhalmozott
tartalékokkal lehet túlélni. (lásd: pandémia)
Mind ezek tükrében, a mai magyar vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak. Meg kell
találniuk az egyensúlyt, a tartalékképzés és a fejlesztések között.

De lássuk mi a megoldás!
A fejlesztéseket meg lehet valósítani pályázati pénzből, és a megvalósult projekteknek
köszönhetően, meg fog növekedni a vállalkozás bevétele, ami viszont biztosítani tudja a
taralékképzést.
Tudjuk, hogy a pályázati pénzek kapcsolatban, sok sztereotípia van a köztudatban. Ezek közül
talán a legelterjedtebb, hogy „előre le vannak osztva”.
Ez értehető is, hiszen lehet, hogy Önnek is van olyan ismerőse, aki már több pályázaton is nyert,
viszont Ön még nem.
Az van, hogy ennek, nem az az oka, hogy a pályázati pénzek előre le vannak osztva, hanem az, hogy
Ön nem tudott az adott támogatásról, vagy nem tudott rá megfelelően felkészülni, illetve az, hogy
nem a megfelelő pályázatíróval dolgozott.
Mi is nagyon sok negatív tapasztalattal találkoztunk ügyfeleink körében, de mióta velünk dolgoznak,
azt tapasztalják, hogy megfelelő időben értesülnek a számukra elérhető támogatási lehetőségekről,
szakértő kollégáink segítségével, nem csak meg tudják nyerni az adott pályázatot, hanem a valóban
meg tuják valósítani a fejlesztéseket. Mindezt oly módon, hogy igénybe veszik a PályázatNekem.hu,
12 hónapos szolgáltatását.
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Egy pályázati pénzből megvalósult projekt titka:
-

időben kell értesülni a vállalkozás számára megfelelő pályázati lehetőségről;
meg kell ismerni a pályázat részleteit (jogosultsági elvárásokat, támogatás mértékét,
támogatható fejlesztéseket, kötelező vállalásokat);
meg kell felelni a pályázat jogosultsági szempontjainak;
össze kell hangolni a vállalkozás fejlesztési terveit, a pályázat céljával;
meg kell alkotni a valóban megvalósítható fejlesztés tervét;
össze kell állítani a megfelelő pályázati dokumentációt;
pozitív elbírálás után, a megadott határidőn belül, meg kell valósítani a fejlesztést.

Akik eddig még nem tudtak pályázati pénzből fejleszteni, azok esetében, valamelyik fenti tétel
nem teljesült. Ez természetesen nem az ő hibájuk.
A legtöbb esetben előforduló ok, a túlbonyolított pályázati rendszer, a pályázati lehetőségekkel
kapcsolatos információ hiány, a nem megfelelő pályázat kiválasztása, vagy a nem megfelelő
szakember megbízása volt. Ez nem csak azt eredményezheti, hogy egy vállalkozás nem nyer
támogatást, hanem konfliktusokat generálhat, feleslegesen elvégzett munkát és az ablakon
kidobott pénzt is okozhat.
Ahhoz, hogy Ön el tudja kerülni az ilyen negatív tapasztalatokat, megmutatjuk, hogy ma
Magyarországon miként működik a pályázatírás folyamata, és megismerheti, hogy a
Pályzatnekem.hu miként tud Önnek segíteni.
I. Egy vállalkozó, hogyan szerezhet tudomást EGY számára elérhető pályázati
lehetőségekről?
Az internetnek köszönhetően, ma egy vállalkozó már nagyon sok helyen el tudja érni a különböző
pályázati lehetőségeket, hiszen ezek legtöbbje nyilvánosan elérhető, a támogatást kiíró szervezet
honlapjain. (pl.: palyazat.gov.hu) A pályázati lehetőségekről továbbá információkat lehet találni a
közösségi médiákban (pl.: Facebook) és hirdetési felületeken is, ahol a pályázatíró cégek, hirdetik a
pályázatokat.
Jelenleg a legtöbb pályázatíró cég, egy igencsak csábító, INGYENES pályázati előminősítést kínál az
érdeklődők számára. Viszont ez az előminősítés csak arra az adott pályázatra vonatkozik, amely
támogatási lehetőséget a pályázatíró éppen reklámoz. Az előminősítés után, pedig megtörténik egy
megbeszélés, ahol az érdeklődők megkapják a tájékoztatást az adott pályázatról és ezt követen pedig
a vállalkozónak értékesíteni szeretnék saját pályázatírási szolgáltatásukat. Továbbá információt lehet
gyűjteni a pályázatíró cégek által kínált pályázatdófigyelő szolgáltatásokból, amelyek akár ingyenesek
is tudnak lenni, de lehet akár 50.000Ft is egy évre. Viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a
pályázatfigyelések, általában csak hírlevelekből állnak, amiket minden ügyfelüknek kiküldenek egyegy új pályázat megjelenésekor. Ezekben a hírlevelekben lévő pályázatokkal kapcsolatban, a
vállalkozónak kell elolvasni a hosszú és bonyolult felhívásokat és leellenőrizni, hogy az adott
pályázatra jogosult-e a vállalkozása.
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II. Mennyibe kerül EGY pályázat megíratása?
Mielőtt megvizsgáljuk a pontos költségeket, meg kell ismernünk pályázatírók két típusát:
1. Sikerdíjas pályázatíró:
Ez a típusú pályázatíró a munkálatok megkezdésekor nem kér úgynevezett megbízási díjat
vagy munkadíjat. Elkészíti a pályázati anyagot, benyújtja az illetékes hatóság felé. Abban az
esetben kér fizetséget, amennyiben a pályázatot pozitívan bírálták el. Ez volna talán magyar
vállalkozások számára legideálisabb forma, viszont a pályázatok elbírálása nagyon hosszú
időszakra is elhúzódhat. (attól függetlenül, hogy a pályázati felhívássokban 60-90 napot írnak
le az elbírálásra) Nagyon kevés ilyen pályázatíró vagy pályázatíró cég van, aki ezt a fizetési
formát vállalja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a csak sikerdíjas pályázatírók tekintetében
a sikerdíj összege, az elnyert támogatási összeg 5-10 %-a.
2. Klasszikus pályázatíró:
Ennél a típusú pályázatírónál, amikor létrejön egy megbízás, akkor van egy megbízási díj, ami
egy fix összeg szokott lenni. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez az óradíja a pályázati
dokumentáció összeállításának. Viszont van sikerdíj is, ami csak abban az esetben jár, ha a
pályázat pozitív elbírálásban részesült. Ez talán a legideálisabb lehetőség a megbízó a
megbízott részére is. A pályázatíró megkapja az óradíját dokumentáció összeállításáért,
viszont a sikerdíj miatt motiválva van, hogy megfelelő minőségi munkát végez el és
törekedjen, hogy a pályázatot pozitívan bírálják el. Ezen túl, sok esetben különböző
garanciákat is találhatunk az ilyen jellegű pályázatíróknál. Természetesen ezek cégenként
eltérőek lehetnek. Valaki a munkájának a minőségére vállal garanciát és van, aki a sikerre
vállal .... stb.
Díjazásuk átlagosan:
- Megbízási díj: 80.000 – 400.000 Ft/ pályázat (pályázatonként változó)
- Sikerdíj: 2-6 % (az elnyert támogatási összegre vonatkozóan, projektméret
függvényében)
Mind ezek tükrében, tény, hogy már a megfelelő pályázat megtalálása sem egyszerű, és a
megíratás is különböző költségeket vonhat maga után.
Mi, a PályázatNekem.hu-nál új alapokra helyeztük a pályázatfigyelést, a pályázat keresést és a
pályázatírás folyamatát is. Számunkra nem az a cél, hogy ügyfeleink egy pályázatot nyerjenek,
hanem hogy megtalálják a számukra megfelelő pályázati lehetőségeket és megvalósult
fejlesztéseik legyenek, amelyekhez pályázati pénzt használtak.
Ismerje meg szolgáltatásunk folyamatát egy ügyfelünk történetén keresztül!
Ügyfelünket nevezzük Sándornak, aki 2018-ban alapította vállalkozását, építőipari tevékenységet
végez. Ő főállásban be van jelentve a Kft.-jében, és egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaz
segédmunkásokat, a megrendelt munkák mennyiségének függvényében. Sándor már 2020-ban is
dolgozott együtt pályázatíró céggel, de akkor nem volt sikeres számára az együttműködés, de
múltbéli a negatív tapasztalat ellenére mégis meg akarta tudni, hogy van-e neki megfelelő pályázat
https://palyazatnekem.hu
info@palyazatnekem.hu

Tender Hunter Kft.
1095 Budapest Lechner Ödön fasor 2.

4

és ha van akkor az igénybe is akarta venni. 2021 októberében, elkezdte velünk az együttműködést
és már 2022 januárjában a második pályázatát adtuk be. Februárban pedig, már meg is kapta az
első pályázatának hivatalos eredményét, melyben 6.500.000 Ft támogatást ítéltek meg számára, és
meg is kezdődött a fejlesztés.
Sándor, 2021 október elején kért tőlünk egy visszahívást, pályázati lehetőségekről kért
információkat. Kollégánk rövidesen felvette vele a kapcsolatot és egy kb. 20-30 perces
telefonbeszélgetés után, megszületett a megállapodás a közös munka megkezdéséről. Sándornak
sok kérdése volt, konkrét pályázatokkal kapcsolatban, amelyekre pontos megválaszolására több óra
sem lett volna elegendő. De belátta, hogy először azt kell megtalálni, hogy vállalkozása pontosan
melyik támogatási lehetőségekre jogosult és ezek közül kell kiválasztani azt, amivel finanszírozni
tudja az ő saját fejlesztéseit. Így Sándor a munkatársunktól kapott regisztrációs e-mailen keresztül,
regisztrált a 12 hónapos Exclusive szolgáltatásunkra.
A regisztráció és a szolgáltatásunk díj kifizetését követően, aktiváltuk Sándor felhasználói fiókját,
amelyet ő a nap 24 órájában bármikor eléri és ahol bármikor meg tudja tekinteni a vállalkozása
számára elérhető pályázati lehetőségeket. A rendszerünk összegyűjtötte száma azokat a
támogatásokat, amelyekre akkor jogosult volt, de ezek között nem talált olyat, amelyik az ő
elképzeléseihez ideális lett volna. A felhasználói fiókban található, időpont foglaló rendszerünk
segítségével Sándor mégis kért egy személyre szabott pályázati konzultációt. A konzultáció során
pályázatíró kollégánkkal átbeszélték a felhasználói fiókban lévő pályázatokat, illetve arra is kitért a
beszélgetés, hogy Sándor miként tudja felkészíteni vállalkozását, hogy vállalkozása a jövőben még
több pályázatra jogosult legyen. Viszont még ugyanabban a hónapban, amikor megkezdtük a közös
munkát, megjelent egy olyan pályázat, amely kifejezetten eszközbeszerzésre vonatkozott, és
Sándor vállalkozása is jogosult volt a beadására (GINOP 1.2.9-20). Erről a lehetőségről a
rendszerünk értesítést küldött Sándornak, aki egy ismételt konzultáció után, meg is bízott minket a
pályázat elkészítésével.
A pályázatírás alatt, Sándor folyamatos kommunikációban volt a pályázatíró kollégánkkal,
közösen megalkották a vállalkozás számára ideális fejlesztési tervet, és beadásra került Sándor első
pályázata. Még ki sem jött az első beadott pályázat eredménye, Sándor ismét értesítést kapott a
rendszerünktől további támogatási lehetőségről. Ezek közül ügyfelünk ismét talált olyat, ami az ő
fejlesztési terveit támogatja. Ezt a pályázatot is, mint az elsőt, teljesen sikerdíj alapon készítjük
Sándor részére.
Februárban pedig már meg is érkezett, az első pályázat hivatalos eredménye, hogy Sándor
fejlesztési terveit 6.500.000 Ft-tal támogatják. Jelenleg a pályázatban meghatározott fejlesztés
megvalósítás folyik, pályázatíró kollégánk folyamatos segédlete mellett.
Sándor példája a bizonyíték, hogy az egyedileg lefejlesztett online pályázatfigyelő rendszerünkkel
és szakértő kollégáink segítségével, minden magyar vállalkozás el tudja érni célját pályázati pénz
segítségével.
Azt nem ígérhetjük, hogy minden ügyfelünk már az együttműködés első napján megtalálja a
számára ideális pályázatot, de azt igen, hogy minden lehetőségről tájékozódni fog, amelyre
jogosult és szakértő kollégáink a kiválasztástól a megvalósítás lezárásáig segíteni fognak.
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Zárásként pedig, Sándor példáján keresztül hasonlítsuk össze a Pályzatnekem.hu szolgáltatását és
költségeit a klasszikus, illetve sikerdíjas pályázatírókkal.
Sikerdíjas pályázatíró
cég

Klasszikus
pályázatíró cég

Pályzatnekem.hu

Pályázatfigyelés

van

van

VAN

Pályázati értesítő rendszer

hírlevél

hírlevél

Saját felhasználói fiók

nincs

nincs

Pályázati jogosultság
ellenőrzés

alkalmi

alkalmi

Azonnali értesítés új pályázati
lehetőségekről

nincs

nincs

VAN

Konzultáció pályázatokra való
felkészítés céljával

nincs

nincs

VAN

Megbízás / együttműködés
időtartama

(1 pályázatra vonatkozó)

(1 pályázatra vonatkozó)

Pályázatfigyelés díja/év

0-50.000
Ft+ Áfa

150.000-275.000
Ft+ Áfa

Megbízási díj pályázatírásra

0 Ft /pályázat

0-50.000
Ft+ Áfa
80.000-400.000Ft+Áfa/
pályázat
2-6 %

2-6 %

Pályázatfigyelés díja:
25.000Ft/év

Pályázatfigyelés díja:
25.000Ft/év

Pályázatfigyelés díja:
275.000Ft/év

Megbízási díj:
0 Ft

Megbízási díj:
260.000 Ft

Megbízási díj:
0 Ft

Sikedíj: (9%)
6.500.000 Ft x 0,09=
585.000 Ft

Sikedíj: (4%)
6.500.000 Ft x 0,04=
260.000 Ft

Sikedíj: (4%)
6.500.000 Ft x 0,04=
260.000 Ft

Összköltség:
610.000 Ft

Összköltség:
545.000 Ft

Összköltség:

Sikerdíj (elnyert támogatás
után)

alkalmi

alkalmi

5-12 %

(10 millió Ft alatt
nem éri meg)

VAN

(személyre szabva)

VAN
FOLYAMATOS
(non-stop)

12 hónap

0 Ft /pályázat

Költség számítás:
Sándor költségei a
különböző pályázatíró
cégeknél:
(átlag költségekkel számolva, a már
megnyert 6,5 millió Ft támogatásra
vonatkozóan, a Pályzatnekem.hu
költségei az ügyfél által választott
szolgáltatásra vonatkozik)
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Az egyedi fejlesztésű, online pályázatfigyelő rendszerünknek köszönhetően, ügyfeleik a
legkedvezőbb költségek mellett, kiemelkedő szolgáltatásban tudnak részesülni.
Látogasson el honalapunkra, válassza ki az Önnek ideális szolgáltatásunk és valósítsa meg
fejlesztéseit pályázati pénzből.

https://www.palyazatnekem.hu/
Bízom benne, hogy tetszett a és hogy találkozni fogunk a jövőben. Ha bármi kérdése van, írjon
nekünk az info@palyazatnekem.hu címre.

Üdvözlettel:
Bálint Norbert András
ügyvezető
Tender Hunter Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor utca 48.
Fióktelep: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 2.
Adószám: 28757131-2-13

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a “Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft.
támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította.
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