GINOP-1.3.1-15
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 2 fő volt, ÉS
 amelyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek
hozzáadottérték-növekedési vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy
részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik, ÉS
 amelyek fejlesztése az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 – Divat-, formatervezés
tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan
együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt
tevékenységet végző hazai vállalkozással.

JOGI FORMA:
−

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

−

egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

−

szövetkezetek.

KERETÖSSZEG:
−

5 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

1,5-20 M Ft

−

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes
lezárt üzleti év éves statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.

ELŐLEG:
−

Nem igényelhető.

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

550-600 db

ELJÁRÁSREND:
−

egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. június 22-től 2017. június 22-ig

ELBÍRÁLÁS MÓDJA:
−

a beérkezés sorrendjében, a keret kimerüléséig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon meg lehet kezdeni.

−

Fizikai befejezés: 24 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019.
szeptember 1.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

50%

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés.

−

A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

CÉLCSOPORT:
−

Azon vállalkozások és vállalkozók, 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.

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

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK TÍPUSAI:
Marketing költségek
−

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő költségek:

−



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



kiállító-helyiség, stand felállításával és működésével kapcsolatos költségek (pl.
személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás
idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás stb.),



kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,



területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (pl. AUMA, kötelező biztosítás)

Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató
szervezése
 Külföldi árubemutatóhoz kapcsolódó költségek:

−



terembérlet díja,



dekorációs költségek,



technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet stb.),



sajtótájékoztató költsége

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:
 marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése,
beszerzése,
 média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

Immateriális javak beszerzésének költségei
−

Online megjelenés támogatása:
 idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen nyelvű továbbfejlesztéséhez
kapcsolódó költségek:

−



domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és
feltüntetésével),



webtárhely,



szoftverek,



programozás és betanítás díja

Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei:
 szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének,
érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda,
illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatók el,
 minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet
azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a
vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek

Egyéb szolgáltatási költségek
−

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások költségei:
 árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
−

Tanácsadás igénybevétele:
 a külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz
kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy
folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos
működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz)

−



az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki,



maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá

Piackutatás elkészítéséhez kapcsolódó szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele:
 legfeljebb 500.000 Ft értékben számolható el

−

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:
 grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő
marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és honlapfejlesztéshez kapcsolódóan),
 árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele

−

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költségei:
 szabványügyi testületek által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval
rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan
nyújtott tanácsadás díja,
 a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl.
újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény)


maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltségek
−

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:
 árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb 2 fő részére,
 szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj mértékben, legfeljebb 2 fő részére, a kiállítási
napok száma +3, de legfeljebb 6 éjszakára

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KORLÁTAI:

Költségtípus
Külföldi kiállításon vagy vásáron
való részvétel
Magas szinten feldolgozott,
végfogyasztásra szánt termékhez
kapcsolódó külföldi árubemutató
szervezése
Piacra jutás tevékenységhez
kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatások
Online megjelenés támogatása
Tanácsadás igénybevétele
Piackutatás elkészítéséhez
kapcsolódó szakértői és
tanulmánykészítési szolgáltatás
igénybevétele
Szabadalmak és egyéb immateriális
javak megszerzésének,
érvényesítésének és védelmének
költségei
Innovációs tanácsadás és innovációs
támogató szolgáltatás költségei

Minimális
mérték (%)

Maximális
mérték (%)

Maximális elszámolható költség
(Ft)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5%

Utazási költség legfeljebb 2 fő részére
számolható el;
Szállásköltség legfeljebb bruttó 100
EUR/fő/éj mértékben, legfeljebb 2 fő
részére, a kiállítási napok száma +3, de
legfeljebb 6 éjszakára
nettó 96.000 Ft/embernap

-

-

500.000 Ft

-

-

-

-

5%

nettó 96.000 Ft/embernap

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
−

reprezentációs költségek, az ehhez kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek,

−

terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok (pl. prospektus, képeslap, céges tájékoztató,
füzet, szórólap stb.) és elektronikus adathordozók költsége, az ezekhez kapcsolódó grafikai tervezési,
formatervezési és fordítási költségek,

−

terjesztés céljából készülő reklám- és ajándéktárgyak költségei (pl. ajándéktáska, bögre, póló, irodaszer
stb.), az ezekhez kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek,

−

a támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által
nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,

−

saját teljesítésként az adott cég saját finanszírozású utazási költségei,

−

partner- vagy kapcsolt vállalkozástól beszerzendő immateriális javak és igénybe vett szolgáltatások
bekerülési értéke,

−

garanciális költségek,

−

a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő
áttelepítési költsége,

−

franchise díj,

−

a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,

−

előkészítési célú tevékenység költségei (pl. támogatási kérelem készítése, végrehajtás-menedzsment,
kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kivitelezési tervek készítése, megvalósíthatósági
tanulmány készítése, közjegyzői díj),

−

hostok és hostess-ek bér- és személyes költségei, parkolás biztosítása, étkezés és egyéb személyes
jellegű költségek. napidíj,

−

kamatköltségek,

−

működési és általános költségek (rezsi),

−

kiszállási díj,

−

jogszabály-frissítési díj,

−

levonható ÁFA.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Létszámtartás: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai 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 vállalat külkereskedelméért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott
munkakörét, és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig kell fenntartani.
A kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell
foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.

−

Piackutatás elkészítése: a pályázónak vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a
megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében megvalósuló
tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.

−

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

−

Amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében 2. alkalommal nyújt be támogatási kérelmet,
és a két támogatási kérelem alapján a részére megítélhető támogatási összeg meghaladná a 20 millió Ftot, vállalnia kell, hogy 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új
munkahelyet legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek
továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt
fizikai befejezésétől számított legalább 3 évig fenntartja.

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
−

Amennyiben a támogatást igénylő, illetve annak partner- vagy kapcsolt vállalkozása a felhívásra
egyszerre több kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi
támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott
kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően vagy a következő naptári évben
nyújtható be. A felhívás keretében támogatásban részesülő két projekt leszerződött összköltsége nem
lehet több, mint 30 millió Ft, és 20 millió Ft-ot meghaladó összesen megítélhető támogatási összeg
esetén 1 fő munkahelyteremtés kötelező vállalása szükséges.

−

A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben felsorolt TEÁOR-besorolás
szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek fejleszthetőek.

−

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.

−

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
 amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább 2
lezárt, teljes, 365 napot jelentő üzleti évvel, amibe az előtársaságként való működés időszaka
nem számít bele,
 amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves nettó árbevételének 50%-át,
 amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét,
 amelynek nem volt export árbevétele az előző 2 lezárt üzleti év beszámolói alapján,
 amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy
exporttevékenységgel összefüggő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás (a
kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, már meglévő termék egy új piacra
történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire
adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást),
 amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában,
 amely a támogatást akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
kívánja felhasználni,

 amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül, azaz nettó árbevételének több, mint
50%-át a TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység teszi ki (TEÁOR 01.11 – 03.22),
 amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében
(Annex 1.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy
forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul,
 amelynek partner- vagy kapcsolt vállalkozása e felhívás keretében, adott naptári évben már
részesült támogatásban,
 amelyek a támogatás felhasználását az import áru helyett hazai áru használatától teszik
függővé,
 amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU
tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül,
 amelynek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
 amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására használja.

