Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1.-15)
Támogatást igénylők köre

mikro-, kis- és középvállalkozások,





melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma
a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt üzleti évben minimum 2 fő volt;
melyek magas szinten feldolgozott terméket
előállító iparágak vállalkozásai (ld. melléklet),
melyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal,
vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a
fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg
nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy
részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
melyek fejlesztése az Ágazati fókusz című
dokumentumban
foglalt
feldolgozóipari
tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik

jogi forma szerint:
 egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 szövetkezet;
 kettős könyvvitelt vezető jogi
gazdasági társaságok.
Egyéb feltételek






Támogatás formája

min. 2 lezárt teljes üzleti év;
az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg
a benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
év mérlegfőösszegét, illetve a teljes üzleti év
árbevételének 50 %-át; továbbá nem haladhatja
meg a támogatási kérelem beadását megelőző,
legutolsó lezárt teljes üzleti év éves átlagos
statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal
szorzott összegét;
export árbevétellel kell rendelkezni az előző két
lezárt üzleti év beszámolói alapján;
mezőgazdasági vállalkozás nem pályázhat.
vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás
Biztosíték nyújtása
Támogatás összege
Előleg

személyiségű

50%
Nincs szükség biztosíték nyújtására
minimum

maximum

1 500 000 Ft

20 000 000 Ft
nincs

Támogatható tevékenységek

Önállóan:



Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
Külföldi árubemutató szervezése

Önállóan nem támogatható:
 Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan
igénybevett támogatások (marketingeszközök,
reklámkampányok)
 Információs technológia-fejlesztés
 (Innovációs) tanácsadás igénybevétele (az összes
elszámolható költség legfeljebb 5%-a)
 Piackutatás elkészítésének költsége (legfeljebb
500.000 Ft)
 Szabadalmak és egyéb immateriális javak
megszerzésének, védelmének költsége
 Online megjelenés támogatása
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,
kiküldetési költség
Kötelező vállalások

Területi korlátozás
Támogatási kérelemhez csatolandó
dokumentumok

Benyújtás







Létszámtartás (2 üzleti éven keresztül)
Külkereskedelmi felelős kijelölése
Piackutatás elkészítése
Idegen nyelvű honlap kialakítása
1 fő új munkavállaló teljes munkaidős alkalmazása,
és a munkakör fenntartása a projekt befejezését
követő 3 évig (csak ha a felhívás keretében második
alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két
benyújtott pályázat során elnyerhető támogatási
összeg együttesen meghaladja a 20 millió Ft-ot)
csak Közép-magyarországi régión kívüli megvalósítási
helyszín
 Jogi státusz igazolása
 Jóváhagyott éves beszámoló
 Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok
általi
jóváhagyását
igazoló
dokumentum
 Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényes,
egymástól független árajánlatadók által kiállított
magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges (kivéve
külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, ahol
a költségtétel alátámasztására 1 db)
 utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai
létszámot tartalmazó oldala
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