Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, és középvállalkozások
által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi
piacokra való belépésének támogatása (GINOP-3.1.2-8.2.4-16)
Támogatást
köre:

igénylők

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:





Támogatható
tevékenységek:

legalább két lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
TEÁOR’081 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy utolsó évi árbevételük
legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott2;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt;
Pest megyén kívüli székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és
ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak)
TÁMOGATÁSI KÉRELEM CSAK A TEÁOR LISTÁBAN SZEREPLŐ FEJLESZTENDŐ
TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYULHAT!1

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:



piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás,
ügyféladatbázis igénybevétele);
kötelező előírt nyilvánosság biztosításánakköltsége.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:








Területi korlátozás:

1
2

IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása,
továbbfejlesztése, tesztelése;
új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és
tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek
elkészítése;
nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken
való részvétel;
piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb szolgáltatások
igénybevétele);
tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás
lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő
online fejlesztést;
szerzői jog, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása;
külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak)
tevékenysége.
Közép-magyarországi projektek nem támogathatóak

Az érvényes TEÁOR’08 főtevékenységeket IDE kattintva találja meg.
Gazdálkodási formakód szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117
Betéti társaság, 141 Európai részvénytársaság (SE), 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylő vállalja, hogy:





Támogatás formája:
Támogatás összege:

legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó
értékesítési árbevételét a kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év
értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig;
piackutatást végez a megcélozni kívánt országban megvalósuló tevékenységet
megelőzően;
a projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
cégadatbázisában regisztrál;
a projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt
folyamatosan rendelkezik saját domainnel és idegen nyelvű tájékoztatást
tartalmazó honlappal.
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás

Vissza nem térítendő támogatás:



10% alatti exportárbevétel esetén: minimum 2 M Ft – maximum 25 M Ft
10% vagy a feletti exportárbevétel esetén: minimum 2 M Ft – maximum 40
M Ft

Visszatérítendő támogatás:



Támogatás mértéke:

10% alatti exportárbevétel esetén: minimum 2,5 M Ft – maximum 32 M Ft
10% vagy a feletti exportárbevétel esetén: minimum 2,5 M Ft – maximum 50
M Ft
A visszatérítendő támogatással kapcsolatos további információkat IDE
kattintva olvashatja.
Támogatási kategória

Támogatási
intenzitás

Csekély összegű (de minimis) támogatás

90%

kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás

50%

kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez
nyújtott támogatás

50%

Egyéb kritériumok:

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 40%-a lehet; illetve a kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza
nem térítendő támogatás összegét.

Kölcsön futamideje:

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év

Előleg:

Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de
legfeljebb 20 millió Ft.

Projekt időtartama:

Maximum 24 hónap

Tervezett benyújtás:

2017. február 2-től

