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Aktuális pályázatok 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének 

támogatása 

Pályázat célja: 

A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 

külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés ben , árubemutatók és üzletember 

találkozók megszervezésében. 

A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, 

végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelen ni a külpiacokon . Célcsoportjába 

azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési 

potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, 

nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása 

ilyen tekintetben növekszik. 

 

Ki pályázhat? 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be : 

• mikro-, kis- és középvállalkozások, 

• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma  a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt , teljes üzleti  évben minimum 10 f ő volt , 

• melyek magas szinten feldolgozott terméket el őállító iparágak vállalkozásai  (pl.: a 

szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott 

értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak. 

Nem nyújthat be pályázatot:  

• amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem 

rendelkezik legalább három lezárt  (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel , az előtársaságként való működés időszaka 

ebbe nem számít bele; 

• amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év  

éves beszámoló szerinti árbevétele  (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevétel) nem éri el az 50 millió Ft-ot ;  

• amely jelen projektjének igényelt támogatása  meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
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jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló s zerinti lezárt 

üzleti év mérlegf őösszegét; 

• amelynek nem volt export árbevétele az el őző két lezárt üzleti év beszámolói 

alapján  

• amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló expo rttal 

kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni ; 

• amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel; 

• amely vállalkozás mez őgazdasági vállalkozásnak min ősül  – olyan természetes 

vagy jogi személyek, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított 

bevételének több mint 50%-át TEÁOR szerinti mez őgazdasági tevékenység  

(TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki ; 

• amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel; 

• amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához 

használja fel, 

• amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedel mi árufuvarozás 

keretében használandó teherszállító járm ű vásárlására használja fel. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Az igényelhető vissza nem térítend ő támogatás  összege: minimum 3 000 000 Ft, 

maximum 7 500 000 Ft.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 

költség 50%-a , de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt 

érték. 

 

A projektmegvalósítás id őtartama: 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 

projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat 

hatálybalépését követ ő 12 hónapon belül.  

 

Pályázható tevékenységek: 

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, 

marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A 

Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

• Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel  (KKV-k vásáron való 

részvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység 
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• Külföldi árubemutató szervezése  (Csekély összegű támogatásként) – önállóan 

támogatható tevékenység 

Kiállításon vagy vásáron való részvétel és külföldi  árubemutató szervezéséhez 

kapcsolódóan az alábbi tevékenységek kapcsolódnak:  

• Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként) - önállóan nem 

támogatható 

• Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem 

támogatható 

• Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként) – 

önállóan nem támogatható 

• Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként) – önállóan 

nem támogatható 

• Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és 

védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem 

támogatható 

• Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak 

nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható 

 

Elszámolható költségek: 

• Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel  (önállóan támogatható, KKV-k 

vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként): 

- beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja, 

- kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek, 

- kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, 

- területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek 

• Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt t ermékhez kapcsolódó 

külföldi árubemutató szervezése  (önállóan támogatható, csekély összegű 

támogatásként): 

- terembérlet díja 

- dekorációs költségek 

- technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet 

csatlakozás stb.) 

- sajtótájékoztató költsége. 

• Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe ve tt szolgáltatások  

(önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként) 
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- marketingakciók költsége, 

- marketingeszközök (többször használatos) elkészítése, beszerzése, 

formatervezés, 

- grafikai tervezési és fordítási költségek, 

- árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele, 

- árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei, 

- árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és 

biztosítási költségei. 

• Online megjelenés támogatása  (önállóan nem támogatható, csekély összegű 

támogatásként): 

- domain név regisztráció, 

- webtárhely, 

- szoftverek, 

- programozás és betanítás díja. 

• Tanácsadás igénybevétele, önállóan nem támogatható,  KKV-k részére 

tanácsadáshoz nyújtott támogatásként  (az összes elszámolható költség legfeljebb 

5%-a): 

- A külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás díja, amely azonban nem 

lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat 

a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, 

rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez). 

• Piackutatás elkészítéséhez köt ődő szakért ői és tanulmánykészítési szolgáltatás 

igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható) (önállóan nem 

támogatható, csekély összegű támogatásként) 

• Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésé nek, érvényesítésének 

és védelmének költsége  (önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs 

támogatásként): 

- szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak 

megszerzésének költsége, 

- minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek 

• Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgá ltatás költsége  (önállóan 

nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) 

- szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás igénybevétele, 

- a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei. 
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• A tanácsadáshoz igénybe vett támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt 

összes elszámolható költségének 5%-át. 

• Tanácsadás igénybevétele esetén legfeljebb nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás 

tervezhető/elszámolható maximális kiadásként. 

• A piackutatás elkészítésének költsége legfeljebb 500.000 Ft értékben számolható el. 

Területi korlátozások:  

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem 

benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió 

területén megvalósuló projektek.  A projekt keretében kialakított külkereskedelmi 

munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a 

munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni. 

Kötelez ő vállalások:  

• Létszámtartás : A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét 

közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke 

nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 

fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt 

üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 

• Külkereskedelmi felel ős kijelölése:  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a 

megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi 

tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A 

munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. 

Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya 

a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja 

betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő 

részében. 

• Piackutatás elkészítése:  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra 

juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó 

piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet 

(kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. 

• Idegen nyelv ű honlap kialakítása:  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a 

megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik. 
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Önrész: 

A támogatást igényl őnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitev ő önrésszel kell rendelkeznie . Az önrész saját 

forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját 

forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem 

tartalmazó forrás minősül.) 

A támogatást igényl őnek legalább a projekt elszámolható összköltségének  25%-át 

vagy az önrész felét kitev ő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

Beadási határid ő:  

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31. 

A pályázat benyújtására novemberben nyílik lehet őség, ezért haladéktalanul vegye fel 

a kapcsolatot pályázatírónkkal. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 

 

 


