GINOP-1.3.2-15
PROFESSZIONÁLIS KLASZTERSZERVEZETEK MINŐSÉGI
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

Jelen felhívás célja a stabil szakmai és gazdálkodási múlttal rendelkező, fejlődőképes klaszterek
támogatása, a klasztermenedzsment szervezetek által a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások
minőségi színvonalának emelésével és ezáltal a nemzetközi piacra jutás elősegítésével.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

Azon vállalkozások:
 amelyek érvényes Akkreditált Klaszter címmel rendelkező klaszter nevében igényelnek
támogatást,
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás rendelkezik legalább egy
lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 1 fő volt,
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 amelyek igazolni tudják, hogy klasztermenedzsment szervezetként jogosultak azon klaszter
képviseletére, melynek nevében jelen támogatási kérelmet benyújtják,
 amelyekben a képviselt klaszter egyik tagvállalata sem rendelkezik többségi befolyással,
 amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már legalább egy éve menedzselik
azt a klasztert, melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják,
 amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják)
rendelkezik honlappal, amely bemutatja a támogatást igénylő klasztermenedzsment
szolgáltatásait, a klaszter működését és dokumentumait, illetve a klaszter tagszervezeteit.

−

Jogi forma szerint:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok

KERETÖSSZEG:
−

2 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

40-60 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

5-50 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

75%

ELŐLEG:
−

A támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 M Ft

ELJÁRÁSREND:
−

standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2016. február 1-től 2018. február 1-ig

−

Határnapok:
 2016. május 31.
 2016. szeptember 30.
 2017. január 31.
 2017. május 31.
 2017. szeptember 30.
 2018. január 15.

PROJEKTIDŐSZAK:
−

Fizikai befejezés: a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020.
április 30.

−

A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

−

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylőnek (klasztermenedzsment szervezet), a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább egy éve bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A klaszter tagvállalatainak több mint 50%-ának konvergencia
régiókban kell legalább egy éve bejegyzett székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkeznie a
támogatási kérelem benyújtásáig. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt

megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor fotó- vagy
videó dokumentációval kell igazolni.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Információs technológia-fejlesztés (klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások
minőségi színvonalának javítása érdekében);

−

A klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása
érdekében történő licenc, adatbázis beszerzése;

−

Képzés:
 Klaszter tagvállalatok igényei alapján felmerült képzés
 Klaszter menedzsment szervezet képességfejlesztése érdekében igénybe vett képzés

−

Nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó klaszter menedzsment szolgáltatások támogatása
 Külföldi kiállításon, szakmai rendezvényen, üzletember találkozón, nemzetközi projekt
előkészítő találkozón a klaszter nevében történő megjelenés, az érintett tagvállalatokkal
együtt;
 Klaszterként történő megjelenés érdekében Magyarországon szervezett nemzetközi szakmai
rendezvény/ konferencia szervezése;
 Nemzetközi piackutatás;
 Nemzetközi klasztermenedzsment cím megszerzése (European Secretariat for Cluster
Analysis által elvégzett klaszterminősítés szerint);
 Nemzetközi piacra jutáshoz szükséges közös marketing tevékenység, közös arculat
kialakítása
•

Külföldi célpiacra irányuló marketing akciók,

•

Idegen nyelvű marketing eszközök elkészítése (grafika, formatervezés, kivitelezés),

•

Arculati frissítés, amennyiben az idegen nyelvű megjelenítés érdekében történik

−

Klasztermenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szervezési, adminisztrációs feladatok;

−

Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

3 év

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Klaszter menedzsment szervezetre vonatkozó kötelező vállalások:
 Létszámnövekmény: A klasztermenedzsment szervezetnek vállalnia kell, hogy a projekt
pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában az éves átlagos statisztikai
létszáma minimum 1 fővel növekszik a bázislétszámhoz képest. Bázislétszámnak minősül a
támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
VAGY

 Árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt pénzügyi befejezési
évét közvetlenül követő 2 üzleti évben a bázisévben realizált árbevételhez viszonyított átlagos
éves nettó árbevétel százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.
−

Klasztertagságra vonatkozó kötelező vállalások
 Taglétszám-stabilitás: A klasztermenedzsment szervezetnek vállalnia kell, hogy a támogatási
kérelemben megadott KKV klasztertagok legalább 75%-a a fenntartási időszak végéig
fenntartja tagsági jogviszonyát a klaszterben.
VAGY
 Taglétszám-növelés: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a klaszter tagjainak száma a
fenntartási időszak végéig minimum 20%-kal nő a támogatási kérelem benyújtási időpontjának
tag létszámához képest úgy, hogy a fenntartási időszak végén az új tagoknak már minimum
egy éves tagsági jogviszonnyal kell rendelkezniük.

−

Klaszter által elért eredményekre vonatkozó kötelező vállalások:
 Nemzetközi klaszterminősítés megszerzése: A European Secretariat for Cluster Analysis által
működtetett nemzetközi klaszter minősítési rendszer bármelyik fokozatával való rendelkezés.
Az érvényes nemzetközi klaszterminősítés lejárati ideje nem lehet korábbi, mint a projekt
megkezdésének időpontja.
VAGY
 Nemzetközi megjelenés: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy az általa képviselt
klaszter, vagy a klaszter valamely tagvállalata a megvalósítási, illetve fenntartási időszak alatt
minimum egy benyújtott nemzetközi pályázati projektben (Horizon2020, COSME,
INTERREG, Nemzetközi Visegrádi Alap, Duna Transznacionális Program, CENTRAL
EUROPE 2020, Határon Átnyúló Programok) konzorciumvezetőként, vagy tagként részt
vesz.

