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MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,
árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

mikro-, kis- és középvállalkozások,
 melyek éves statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 10 fő volt, ÉS
 amelyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató
szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési vagy
exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben
foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi,
nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy részvételük intenzitása ilyen
tekintetben növekszik.

KERETÖSSZEG:
−

1,5 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

3-7,5 M Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

250-300 db

ELJÁRÁSREND:
−

egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS KEZDETE:
−

A pályázat megjelenését követő 30. naptól

BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE:
−

2014. december 31.

ELBÍRÁLÁS MÓDJA:
−

a beérkezés sorrendjében, a keret kimerüléséig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

12 hónap

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

50%

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 Külföldi árubemutató szervezése

−

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Piacra jutás támogatása
 Információs technológia-fejlesztés
 Tanácsadás igénybevétele
 Piackutatás elkészítésének költsége
 Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége
 Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Létszámtartás: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét követő 2 üzleti évben az éves
átlagos statisztikai állományi létszáma nem csökken a bázislétszám alá.

−

Külkereskedelmi felelős kijelölése: a pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére
kialakítja a vállalati külkereskedelemért felelős alkalmazott munkakörét, és biztosítja annak betöltését.
A munkakört a fenntartási időszak végéig kell fenntartani.

−

Piackutatás elkészítése: a pályázónak vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a
megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez.

−

Idegen nyelvű honlap kialakítása: a pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére
honlapja 2 idegen nyelven is elérhetővé válik.

−

A pályázó köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
−

A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek
fejleszthetőek.

−

A tanácsadáshoz igénybevett támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható
költségének 5%-át.

−

Tanácsadás igénybevétele esetén legfeljebb nettó 96 000 Ft/embernap díjazás tervezhető.

−

A piackutatás elkészítésének költsége legfeljebb 500.000 Ft értékben számolható el.

−

A projekt keretében kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás
helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell
jelölni.

−

Az igénybevett szolgáltatások esetében az eredeti árajánlatadó helyett más szállító alkalmazására csak a
Támogató hozzájárulásával van lehetőség.

−

Egy támogatási kérelem keretében több országban és több vásáron való megjelenés is támogatható.

