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TÖRTÉNET 
Az Inventio Consulting Kft. 2002-ben alakult, korábban 

az államigazgatásban, illetve tanácsadó cégeknél vezetô 

beosztásban dolgozó, turisztikai és EU-s ügyekkel foglalkozó 

szakemberek részvételével. 

A cég 2005 óta Brüsszelben is aktív, a Magyarországon menedzselt 

EU által finanszírozott pályázati kiírások mellett a közvetlen brüsszeli

pályázatokon való részvételt is szorgalmazza. 



BEMUTATKOZÁS
Az Inventio Consulting Kft. tanácsadó cégként segíti ügyfeleit EU-s pályázatok 

és turisztikai projektjeik megvalósítása során. 

Brüsszeli képviseletünk által az EU-s pályázati kiírások kapcsán naprakész információval

állunk ügyfeleink rendelkezésére, segítve munkájukat a projektötlettôl a megvalósításig. 

A turisztikai tanácsadás területén cégünk a köz- és a magánszféra turisztikai és kulturális

jellegû projektjeinek megvalósításában mûködik közre: vállaljuk turisztikai projektötletek

kidolgozását a koncepció megalkotásától egészen a finanszírozási kérdések megoldásáig.  

A projektfejlesztések során Megbízóink számíthatnak tanácsadóink több éves brüsszeli

pályázati, illetve nemzetközi tanácsadói hálózatokban, EU-s finanszírozású 

projektekben szerzett tapasztalatára, amely egy fiatalos csapat kreativitásával párosul.  

Hiszünk benne, hogy szakértelemmel, jó együttmûködéssel, kreativitással 

és rugalmassággal hatékony projektfejlesztés valósulhat meg.

Fejlesztéséhez keres EU-s vagy hazai pályázati forrást? 

Szeretne részesülni a közvetlen brüsszeli pályázatok elônyeibôl? 

Kreatív pályázatírót keres, aki képviseli Brüsszelben és a nemzetközi partnerkeresésben is tud segíteni? 

Nyertes pályázatához keres tapasztalt projektmenedzsert?

Turisztikai létesítményt tervez, de még hiányzik a megfelelô tanácsadó? 

Szeretné elkészíttetni térsége/városa turizmusfejlesztési stratégiáját, operatív programját?

Egyedi, minôségi wellness beruházást tervez, melynek elôkészítésébe 
szívesen bevonna a szakmához értô tanácsadót?

Kulturális intézményként úgy gondolja, hogy szivesen részt venne európai uniós projektekben? 

Szeretné intézményét „piacorientáltabbá” tenni? 

Forduljon hozzánk bizalommal!





SZOLGÁLTATÁSOK

· EU-s pályázatok üzletág

· Turizmusfejlesztés üzletág



EU-S PÁLYÁZATOK ÜZLETÁG

Az Inventio Consulting számos EU-s pályázati forrásra elkészíti

pályázatát, legyen az a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kiírt

pályázat, vagy az Európai Bizottság közvetlen brüsszeli pályázati

lehetôsége. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a következô

operatív programokra vállaljuk pályázatok elkészítését: 

·  Regionális Operatív Programok 

·  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 

·  Környezet és Energia Operatív Program

·  Társadalmi Megújulás Operatív Program 

·  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

Brüsszeli képviseletünk a közvetlenül Brüsszelben
pályázható források megszerzésére specializálódott, 

a következô témakörökre koncentrálva: interregionális

együttmûködés, kultúra, képzés, környezetvédelem, informatika,

melyek többek között a következô pályázati kiírások keretein

belül jelennek meg:

·  Leonardo da Vinci Program  

·  Területi Együttmûködési Operatív Programok

·  Az EU Kulturális Keretprogramja  

·  Versenyképesség és Innovációs Keretprogram 2007-2013

·  Intelligens Energia  

·  7. Kutatás-fejlesztési Keretprogram 

·  Európa a Polgárokért Program 

- ennek keretében Testvérvárosi Program



·  Projektgenerálás 
A projektötlet kidolgozásához és megvalósításához szükséges

feltételek áttekintése pályázati és gazdaságossági aspektusokból,

személyes találkozások, helyszíni bejárások és meglévô anyagok

alapján.

·  Pályázati forrástérkép készítése, pályázatfigyelés 
Adott projektre összefoglaló készítése a hazai és EU-s pályázati

lehetôségekrôl. Igény esetén folyamatos pályázatfigyelés 

és EU-s konzorciumokhoz való csatlakozási lehetôségekrôl 

való tájékoztatás.

·  Konzorciumi projektpartnerek keresése 
A közvetlen brüsszeli pályázatok sikerének kulcsa az ideális kon-

zorciumi összetétel. Az Inventio Consulting számos európai hálózat

része, ahol ügyfeleit a partnerkeresések során képviseli. 

·  Pályázatok készítése 
Ügyfeleink igényétôl függôen pályázati tanácsadást vállalunk, vagy

elkészítjük a teljes pályázati anyagot. 

·  Lobbi 
A pályázat beadását követôen az Inventio Consulting felvállalja 

a projektért folytatott - legális kereteken belüli - lobbi tevékenység

végzését. 

·  Pályázati projektmenedzsment 
A támogatási szerzôdés elôkészítésétôl egészen az utolsó 

projektbeszámoló beadásáig segítjük ügyfeleinket. 



Az elôkészítési fázisban...

·  Fejlesztési koncepciók
Legyen az egy konkrét projekt vagy csak egy ötlet, cégünk 

az ügyféllel együtt kidolgozza a célokat, a stratégiát és 

a projektötletet. 

·  Környezetvizsgálat, konkurenciaanalízis

·  Célcsoportok meghatározása

·  Benchmarking

·  A projektkoncepció kidolgozása

·  A projekt különbözô (pl. EU-s) forrásokhoz való 

illeszkedésének szem elôtt tartása

·  Finanszírozási kérdésekben tanácsadás

·  Megvalósíthatósági tanulmányok
Megvalósíthatósági tanulmányainkkal célunk, hogy 

a projektgazda reális, pénzügyileg megalapozott képet kapjon

projektje életképességérôl, megkezdésének racionalitásáról, 

a lehetséges alternatívákról. A cégünk által elkészített 

megvalósíthatósági tanulmányok megfelelnek az Európai

Bizottság Regionális Politikáért Felelôs Fôigazgatósága által

elôírtaknak, így EU-s pályázatokhoz mellékletként beadhatóak. 

·  Befektetôknek és üzemeltetôknek szóló dokumentáció
Rendelkezésre álló megvalósíthatósági tanulmány alapján rövid, 

a befektetôi/üzemeltetôi igényeknek megfelelô idegen nyelvû 

kiajánlási dokumentációt készítünk.

TURIZMUSFEJLESZTÉS ÜZLETÁG



Források...

·  Pályázati forrástérkép készítése 
Turisztikai projektekre összefoglaló készítése a hazai és EU-s

pályázati lehetôségekrôl. Igény esetén folyamatos pályázatfigyelést

is vállalunk.

·  EU-s pályázatok
Turisztikai projektjéhez vállaljuk EU-s és hazai pályázatok

elkészítését.

·  Befektetôk/üzemeltetôk közvetítése
Nagyobb volumenû, elôkészített projektek esetében befektetôk 

és üzemeltetôk közvetítését is felvállaljuk.

A megvalósítás során...

·  Projektmenedzsment
A teljes projekt idején segítjük ügyfeleinket projektmenedzsment

szolgáltatásunkkal.

·  Marketing
A megfelelô marketingmunka megalapozásaként kidolgozzuk 

a projekt marketing tervét: a projekt USP-jének definiálását

követôen kialakítjuk a márkát, pozícionáljuk a terméket a piacon 

és kidolgozzuk a kommunikációs stratégiát az aktuális piaci 

trendeknek megfelelôen.





KIEMELT REFERENCIÁK



Projekt: HERITOUR-Kulturális tematikus utak fejlesztése 

vidéki térségekben

Megbízó: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás

Pályázati kiírás: Interreg IIIB Cadses

Elnyert támogatás összege: 2.060.000 EUR

Munka leírása: Projektötlet kidolgozása, pályázat

elkészítése, európai partnerek koordinációja, célcsoportos

felmérés, megvalósíthatósági tanulmány és marketing terv

készítése, projektmenedzsment és turisztikai tanácsadás.

Egyéb: A Heritour volt az elsô Interreg IIIB Cadses

pályázati kiíráson nyertes európai pályázat, melyet magyar

partner vezetett.

Projektek: Több mint 150 pályázati ötlet kidolgozása,

pályázatokhoz nemzetközi konzorciumok létrehozása

Megbízó: Valenciai Regionális Kormányzat Brüsszeli

Képviselete

Pályázati kiírások: Interreg, Leonardo, Life

Környezetvédelem, Concerto, Minerva, Culture 2000 stb.

Elnyert támogatás összege: 26 millió EUR

Munka leírása: Folyamatos tanácsadás, pályázatok

elkészítése európai partnerekkel, projektmenedzsment. 



Projekt: „Úttörô Áruház” Szálloda Projekt ****, Budapest

Megbízó: Terra Consult Gmbh

Beruházási érték: 27 millió EUR

Munka leírása: Négycsillagos zöldmezôs szállodaprojekt

komplett projekt menedzsmentje: tanácsadás, 

koncepcióterv, üzemeltetô és befektetô sikeres szervezése,

ingatlan értékesítése.

Projekt: Kultúrtörténeti séta a Rákóczi várak nyomán- 

Rákóczi örökségút

Megbízó: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 

Sárospatak

Pályázati kiírás: Interreg IIIA HU-SK-UA 

Elnyert támogatás összege: 177 millió Ft

Munka leírása: Projektötlet kidolgozása, pályázat

elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány és marketing

terv készítése, projektmenedzsment tanácsadás, 

marketing kiadványok készítése.



Projekt: A taxisok nyelvi készségének fejlesztése

(„Taxidrivers”)

Megbízó: Európai Bizottság (közvetlen brüsszeli pályázat)

Pályázati kiírás: Európai Bizottság Leonardo da Vinci

Programja  

Elnyert támogatás összege: 341.347 EUR 

Munka leírása: Projektötlet kidolgozása, pályázat

elkészítése európai partnerekkel, projektmenedzsment. 

Projekt: Mowinpark ipari park fejlesztése

Megbízó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Pályázati kiírás: NYDOP 2007-1.3.1

Elnyert támogatás összege: 183 millió Ft

Munka leírása: Megvalósíthatósági tanulmány, pályázati 

dokumentáció elkészítése, nyertes pályázat projektmenedzsmentje.

Projekt: A mosonmagyaróvári szennyvíztisztító-telep 

intenzifikálása

Megbízó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Pályázati kiírás: 2007-KEOP 1.2.0

A projekt mérete: 2,7 mrd Ft (nyertes elsô forduló) 

Munka leírása: Pályázat és megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítése, projektmenedzsment.



Projekt: Seatraining 

Megbízó: Európai Bizottság (közvetlen brüsszeli pályázat)

Pályázati kiírás: Európai Bizottság Leonardo da Vinci

Programja   

Elnyert támogatás összege: 326.298 EUR

Munka leírása: Projektötlet kidolgozása, pályázat

elkészítése európai partnerekkel, projektmenedzsment. 

Projekt: Magyarhertelendi fedett élménypark kialakítása

Pályázati kiírás: DDOP 2007-2.1.1

Elnyert támogatás összege 150 millió Ft

Munka leírása Pályázat és megvalósíthatósági tanulmány

készítésében való közremûködés.

Projekt: Vértesszôlôsi Elôembertelep-bemutatóhely

fejlesztése

Megbízó: Magyar Nemzeti Múzeum

Munka leírása: Megvalósíthatósági tanulmány készítése 

a bemutatóhely fedett múzeumának kialakításához. 

Pályázat készítése a Norvég Pályázati Alap (EGT és Norvég

Finanszírozási Mechanizmus) kiírására. 

látványterv: Narmer Bt. 



Projekt: A siófoki volt kenyérgyár kulturális célú

hasznosítása

Megbízó: Siófok Város Önkormányzata

A projekt mérete: 3 mrd Ft

Munka leírása: A volt kenyérgyár („Élôház projekt”) 

kulturális fejlesztési koncepciójának kialakításában való

részvétel turisztikai és EU-s szakértôként, 

megvalósíthatósági tanulmány és pályázatok készítése. 

Projekt: Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ,

Veszprém

Megbízó: Veszprémi Érsekség

Pályázati kiírás: Interreg III B Cadses, KDOP 2007-2.1.1

Elnyert támogatás összege: 750 millió Ft

Munka leírása: Pályázatok készítése, megvalósíthatósági

tanulmány készítése.



Projekt: „Város a város alatt”, Eger

Megbízó: Eger Város Önkormányzata (alvállalkozóként)

A projekt mérete: 2,2 mrd Ft

Munka leírása: Megvalósíthatósági tanulmány készítése.

Projekt: A Mosonmagyaróvári Várpince és környezetének

fejlesztése

Megbízó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Pályázati kiírás: Interreg IIIA HU-SK-UA 

Elnyert támogatás összege: 212 millió Ft

Munka leírása: Projektötlet kidolgozása, pályázat 

és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.



Megbízó: VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság, 

Szlovén Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési

Kormányhivatala

Munka leírása: Az alábbi pályázati kiírásokra beérkezett

pályázatok szakmai értékelése:

·  Interreg IIIA Szlovénia-Magyarország-Horvátország 

Szomszédsági Program 

·  Osztrák-Magyar Phare CBC Tourism Grant Scheme 

·  Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködés 

Operatív Program 2007-2013

·  Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési 

Program 2007-2013

Projekt: Rácalmás Komplex Ökoturisztikai Bázis 

(nyertes PEA projekt) 

Megbízó: Rácalmás Község Önkormányzata 

Pályázati kiírás: 2004-ROP 1.1 

Elnyert támogatás mértéke: 487 millió Ft

Munka leírása: Pályázat és megvalósíthatósági 

tanulmány készítése alvállalkozóként.

Marketing tervek készítése:

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Visegrádi Királyi Palota (Mátyás Király Múzeum)

Sárospataki vár (Rákóczi Múzeum)

Vármúzeum, Esztergom



További pályázati refenciáink a következô programokhoz kapcsolódnak:



INVENTIO
C O N S U LT I N G

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel.: +36 1 769 12 11  ·  +36 1 319 60 02

Fax: +36 70 901 01 57  ·  +36 1 275 05 06

1040 Brüsszel, Rue de la Loi 227
Telefon: +32 484 733 809  ·  Fax: +36 70 901 01 57

Email: info@inventio.hu

www.inventio.hu


