FELHÍVÁS
Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek
megvalósítására

A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása
A Felhívás kódszáma: VEKOP-1.3.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások nemzetközi
versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező
KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások
együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;



a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás 1,5 millió Ft – 10
millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
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A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:

1



projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének
javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez;



a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások
nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre
álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenését támogató felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci
marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci
versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.
A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, 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.
A felhívás a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas
hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely
korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg. A felhívás által a vidéki mikro-, kisés középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék megtartó erejének növelését és
ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások
támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember
találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és
középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és
nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések
fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által
teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,23 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-200 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális
Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.)
számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
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2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A
felhívás
támogatja
a
külpiacra
jutást
elősegítő
szolgáltatások
igénybevételét,
marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A felhívás
keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A 3.1.1 a) és 3.1.1 b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
b) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
c) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
d) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
e) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége – önállóan nem támogatható
f)

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek
a) Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF. c. dokumentum 10. fejezete alapján

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
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A felhívás keretében támogatható
felhasználására vonatkozó uniós
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
versenyjogi szempontból az alábbi
alapján valósíthatók meg:

tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
(a továbbiakban 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet) alapján közösségi
jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások

Támogatható tevékenység
a) Külföldi kiállításon vagy
vásáron való részvétel –
önállóan támogatható
tevékenység

Támogatás jogcíme
255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

Támogatási kategória
A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 35. §-a alapján a
kis- és középvállalkozás
vásáron való részvételéhez
nyújtott támogatásként

b) Külföldi árubemutató
szervezése – önállóan
támogatható tevékenység

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 100. §-a alapján
csekély összegű
támogatásként

c) Piacra jutás támogatása önállóan nem támogatható

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 100. §-a alapján
csekély összegű
támogatásként

d) Információs technológiafejlesztés – önállóan nem
támogatható

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 100. §-a alapján
csekély összegű
támogatásként

e) Tanácsadás igénybevétele
– önállóan nem támogatható

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 34. §-a alapján a
kis- és középvállalkozás
részére tanácsadáshoz
nyújtott támogatásként

f)
Piackutatás elkészítésének
költsége – önállóan nem
támogatható

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 100. §-a alapján
csekély összegű
támogatásként

g) Szabadalmak és egyéb
immateriális javak
megszerzésének,
érvényesítésének és
védelmének költsége – önállóan
nem támogatható

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősítése

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 55. §-a alapján a
kis- és középvállalkozásnak
nyújtott innovációs
támogatásként

h) Innovációs tanácsadás és
innovációs támogató
szolgáltatás költsége– önállóan

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 8.
§ 2. a vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató

A 255/2014. (X.10.) Korm.
rendelet 55. §-a alapján a
kis- és középvállalkozásnak
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nem támogatható

együttműködésekben való
részvételének erősítése

nyújtott innovációs
támogatásként

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
a) A projekt keretében kizárólag a felhívás 1. számú szakmai mellékletében („Ágazati fókusz”) felsorolt
TEÁOR’08 besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek fejleszthetőek.
b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a
támogatói okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a
reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges projektelem-változás, szállító-váltás és
költségszerkezet-módosítás esetén is.
c) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.
d) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
e) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (ÁÚF) című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:


Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettjei kötelesek a projektre
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás
során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző
nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.



A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
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Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Nem releváns.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 5 mérföldkő
tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges
megtervezni.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Közbeszerzési kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A
projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti,
de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt részét képező bármely eszköz beszerzéséről, szolgáltatás igénybevételéről szóló
megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy
előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási
kérelem benyújtását követő napnál.
Jelen felhívás esetében a támogatott projekt megkezdettsége az ÁUF 8. pontjától eltérően, az itt
rögzítettek szerint kerül értékelésre.
A projektek megkezdési időpontjának az alábbi időpontok minősülnek:
• anyag, termék, immateriális javak beszerzését tartalmazó projekt esetén az első anyag, termék stb.
írásbeli megrendelésének visszaigazolása, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre
a megvalósításra megkötött első szerződés megkötésének dátuma;
• egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően
megrendelésre kerül sor, a megrendelés visszaigazolásának időpontja, előzetes megrendelés hiányában
pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja (ez alól kivételt képez az ingatlan
bérleti díjra vonatkozó szerződés létrejötte);
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Az előzőekre tekintettel – amennyiben a felhívás kimondottan lehetővé nem teszi – a támogatási kérelem
benyújtását követő napig a támogatást igénylő
a) nem köthet vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződést, megállapodást a
projekt részét képező bármely tárgy, szolgáltatás beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a
megkötött szerződés hatályba lépésének napja a támogatási kérelem benyújtása utáni időszakra esik).
b) nem állíthat ki megrendelést a projekt részét képező bármely tárgy beszerzésére, szolgáltatás
igénybevételére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megrendelés hatályba lépésének napja a
támogatási kérelem benyújtása utáni időszakra esik).

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap
áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje 2020. szeptember 30.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90. nap.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
a) A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi
régióban lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
b) A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
c) Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatók.
d) A projekt keretében - kötelező vállalásként - kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő
munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a
munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, kötelező vállalások, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
Indikátor neve

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító
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Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

db

közös

CO01

Vissza nem térítendő
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

db

közös

CO02

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Mutató neve

Mértékegység

Mutató () forrása

1) Projekt által teremtett új
munkahelyek száma

Fő

Belső munkaügyi nyilvántartás és büntetőjogi
felelősség
tudatában
cégszerűen
aláírt
Nyilatkozat a projekt által teremtett új
munkahelyek számáról

2) Átlagos statisztikai állományi
létszám, megbontva az alábbiak
szerint:

Fő

NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot
tartalmazó oldala vagy indokolt esetben belső
munkaügyi nyilvántartás

3) Éves nettó árbevétel/
Adóalapba beszámított bevétel

Ft

Éves Beszámoló

4) Éves export árbevétel

Ft

a) Átlagos statisztikai állományi
létszám – nő
b) Átlagos statisztikai állományi
létszám – férfi

NAV adóbevallás vonatkozó oldala
Főkönyvi kivonat

Az 2) pontban foglalt szakpolitikai mutató a kötelező vállaláshoz (3.7.3. a) ponthoz) kapcsolódóan kerül
bekérésre. A kötelező vállaláshoz kapcsolódó monitoring mutató esetében a vállalt célérték nem
teljesítése szankcionálásra kerülhet. Az 1) 3) és 4) pontban foglalt szakpolitikai mutatókra vonatkozóan a
támogatást igénylőnek csak adatszolgáltatási kötelezettsége van. Kivéve, ha a támogatást igénylő jelen
felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, vagy a kapcsolt vállalkozásával
együtt a két támogatási kérelem alapján a részére/részükre összesen megítélhető támogatási összeg a
10 millió Ft-ot meghaladná, úgy az 1) pontban foglalt szakpolitikai mutató a kötelező vállaláshoz (3.7.3 e)
ponthoz) kapcsolódóan kerül bekérésre.
A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles
adatot szolgáltatni. A fenti mutatók teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések
ellenőrzése során történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adott mutató egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezi, a Támogatói Okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c)
alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
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3.7.3. Kötelező vállalások
a)

Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet
a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül
a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi
létszáma.

b)

Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási
időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős,
teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A
munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a
fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a Kedvezményezettnél
bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a
foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.

c)

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

d)

Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási
időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

3.7.4. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy egy, a külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek a
projekt pénzügyi befejezését követő 3 évig a munkakörében szükséges maradnia. Amennyiben a projekt
keretében új munkahely létesítésére kerül sor, akkor a támogatás igénylőnek vállalnia kell, hogy az
újonnan létesített munkahelyet a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig fenntartja. Ha a
fenntartási időszakban a külkereskedelmi munkakört vagy az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott
jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni
a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő
foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál.
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a
projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös
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vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önrész kiegészítésére más forrásból
nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó
másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített
támogatási maximális intenzitást vagy maximális támogatási értéket.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét
kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az
ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az
önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen - záró - kifizetési igénylés keretében az önerő
tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
3

a) Mikro-, kis- és középvállalkozások ,
i.

melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

ii.

melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek
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,

iii.

melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) 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.

b) jogi forma szerint:
I. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
II. egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
III. szövetkezet

A támogatást igénylőnek az a) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

3

Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
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4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg
támogatás azon támogatást igénylő részére:
a. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott
célokkal nincs összhangban;
b. amely, és amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata sem rendelkezik
legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
c.

amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;

d. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
e. amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
f.

amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységekhez kívánja felhasználni. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új,
vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy
tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek
szerinti exporttámogatást;

g. amely az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódó exporttal kapcsolatos tevékenységhez igényel támogatást;
h. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
i.

amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK
és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez kívánja felhasználni;

j.

amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi
személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több,
mint 50%-át TEÁOR’08 szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR’08 szám: 01.11-03.22)
teszi ki;

k.

amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex
I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy
forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul

l.

amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében
használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel;
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m. amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partnervagy kapcsolt vállalkozása ezen felhívás keretében, adott naptári évben már részesült
támogatásban;
n. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
o. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
p. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig van
lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
4
nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai
5
6
szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás)
igénybevételével a következő címre:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét!

4

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
5
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás.
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
6

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehető igénybe.
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4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással, a támogatási kérelmek
beérkezésének sorrendjében dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív
össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került,
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 2. számú szakmai melléklete tartalmazza.
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
3.

Tartalmi értékelési szempontok

Abban az esetben, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg, a támogatási
kérelem az értékelés során elutasításra kerül.
Értékelési előfeltételek

Megfelelt

1.

Kapcsolódik-e a projekt a felhívás céljaihoz?

igen/nem

2.

A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e
összeállításra?

igen/nem
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Értékelési előfeltételek

Megfelelt

A támogatást igénylő megfelel a felhívásra vonatkozó állami
támogatási szabályoknak.
3.

7

A projekt ütemezése reális és szakmailag megvalósítható?

igen/nem

Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

1.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt üzleti év
valamelyikében az összes bevétel legalább 25%-a export
7
árbevételből származott .
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2.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt üzleti év adatai
8
alapján az éves nettó árbevétel növekedése meghaladta az 5%-ot .
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3.

A támogatást igénylő teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
a)
Együttműködő/hálózatosodó
KKV-k
(igazolt
beszállítói
tevékenység, akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagság alapján)
aa) Igazolt beszállítói tevékenységnek minősül, ha a támogatást
igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző két
évben kötött az integrátor céggel beszállítói szerződést, és ebből a
jogügyletből gazdasági esemény is történt a támogatási kérelem
benyújtását
megelőző
két
évben,
amelyet
számlával,
bankszámlakivonattal tud igazolni. Igazolásképpen a beszállítói
szerződést, a számlát, és a bankszámlakivonatot kell csatolni.
ab) Akkreditált Klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a
támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor
legalább 1 éve AK tagsággal rendelkezik. Az AK tagságot jelen
támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK
címmel rendelkező klaszter, klasztermenedzsment tevékenységét
ellátó szervezet igazolja.
b) Innovatív KKV-k (korábban elvégzett kutatási és innovációs
tevékenységre (továbbiakban K+F+I) vagy újonnan megszerzett ipari
szellemi tulajdonjogokra épülő termelő beruházások alapján)
ba) K+F+I tevékenység:
A támogatási igény benyújtását megelőző év(ek)ben
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a
versenyképességért prioritás keretében,
a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.1. K+F és
innováció fejlesztése, és eredményeinek elterjesztése
intézkedésben,

10

E1 / A1 ≥ 0,25 vagy E2 / A2 ≥ 0,25

ahol E1 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó értékesítési árbevételéből az
exportra eső árbevétel;
ahol A1 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó értékesítési árbevétele;
ahol E2 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó előtti lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó értékesítési árbevételéből
az exportra eső árbevétel;
ahol A2 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó előtti lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó értékesítési árbevétele;
8

A1 / A0 > 1,05
ahol A1 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó értékesítési árbevétele;
ahol A0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó előtti lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó értékesítési árbevétele;
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Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

-

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapban (KTIA), a
Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Alapban (NKFIA),
az 2007-2013-as időszakra vonatkozó EU Kutatás-fejlesztési
Keretprogramban (FP 7),
a 2007-2013-as időszakra vonatkozó EU Versenyképességi
és Innovációs Programban (CIP),
illetve HORIZON 2020 programban
olyan támogatásban részesített projekttel rendelkezik, amely
esetében a záró beszámolót benyújtotta a Támogató felé, és a
létrehozott K+F+I eredményt a termelő beruházás során
hasznosítja. A támogatást igénylőnek a záró beszámoló
benyújtásának
tényét
dokumentummal,
a
hasznosítást
szövegesen a projekt adatlapon kell igazolnia.
bb) Iparjogvédelem:
A vállalkozás (vagy annak tulajdonosa, vagy munkavállalója) a
támogatási igény benyújtását megelőzően megadott és a
támogatási igény benyújtásakor is oltalommal bíró olyan
iparjogvédelmi oltalommal (ide nem értve a védjegyet) rendelkezik,
amelyet a termelő beruházás során hasznosít. A támogatást
igénylőnek az oltalom meglétét dokumentummal, a hasznosítást
szövegesen a projekt adatlapon kell igazolnia.
Iparjogvédelmi oltalom hasznosításának minősül, ha a támogatást
igénylő vállalkozás a támogatási igény benyújtását megelőző két
évben hasznosítási szerződést (pl. licenc) kötött az oltalom
tulajdonosával, és ebből a jogügyletből gazdasági esemény is
történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben,
amelyet
számlával,
bankszámlakivonattal
tud
igazolni.
Igazolásképpen a hasznosítási szerződést, a számlát, és a
bankszámlakivonatot kell csatolni.
9
10
c) Alulreprezentált vállalkozói csoportba (fiatal vagy női vállalkozó )
tartozik.
4.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben részt vett
nemzetközi kiállításon, vásáron.
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5.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év
fordulónapján (angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz)
közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, legalább napi 4
órában foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik.

10

6.

Legalább egy, külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított
együttműködést
tud
bemutatni
a
célországban
történő
exporttevékenység kialakítása érdekében.

10

7.

Marketingstratégiával vagy külkereskedelmi stratégiával rendelkezik.

10

8.

Vállalati méret
a)
b)
c)

11

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás

15
15
10
5

9

Fiatal vállalkozónak minősül: A vállalkozás legalább 51%-ban egy vagy több 35 év alatti személy tulajdonában van és az
ügyvezető is 35 év alatti.
10
Női vállalkozásnak minősül: A vállalkozás legalább 51%-ban egy vagy több nő tulajdonában van és az ügyvezető is nő.
11
A 651/2014/EU Rendelet I. számú melléklete alapján
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Értékelési szempont

Összesen

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám
100

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összes
pontszám nem éri el a minimum 40 pontot.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely
alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 100 000 000 Ft lehet.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum
10 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a.
c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző
teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott
összegét.

5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatási előleg igénylésére nincs mód.

5.5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható
költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A
19

projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz,
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra,
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató
tartalmazza.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Marketing, kommunikációs szolgáltatások
i.

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
Önállóan támogatható, KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként – a felhívás
3.1.1. a) bekezdése alapján.
Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

ii.



beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,



kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével 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,
árubemutató szervezése

végfogyasztásra

szánt

termékhez

kapcsolódó

külföldi

Önállóan támogatható, csekély összegű támogatásként – a felhívás 3.1.1. b) bekezdése
alapján.
Külföldi árubemutatóhoz kapcsolódó

iii.



terembérlet díja,



dekorációs költségek,



technikai költségek
csatlakozás stb.),



sajtótájékoztató költsége.

(hangosítás,

világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként – a felhívás 3.1.2. a) bekezdése
alapján.


marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése,
beszerzése,



média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.

b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségei
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i.

Tanácsadás igénybevétele
Önállóan nem támogatható, KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként (az
összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki, valamint maximálisan nettó 96.000
Ft/embernap összeg számolható el rá) a felhívás 3.1.2. c) bekezdése alapján.


ii.

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).

Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési
igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)

szolgáltatás

Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként - a felhívás 3.1.2. d) bekezdése
alapján.
iii.

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként – a felhívás 3.1.2. a) bekezdése
alapján.

iv.



grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból
készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez
kapcsolódóan)



árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele,

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként (az összes
elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki és maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap
összeg számolható el rá ) – a felhívás 3.1.2. f) bekezdése alapján.


Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) 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)

c) Egyéb szolgáltatási költség
Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként – a felhívás 3.1.2. a) bekezdése
alapján.


árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási
költségei
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
a) Immateriális javak beszerzésének költsége
i.

Online megjelenés támogatása
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Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként - a felhívás 3.1.2. b) bekezdése
alapján.


idegen nyelvű honlap kialakításához
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:





ii.

vagy

meglévő

honlap

idegen

nyelvű

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 költsége
Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként - a felhívás 3.1.2.
e) pontja alapján


szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének,
érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő,
ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak 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

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
i.

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként – a felhívás 3.1.2. a) bekezdése
alapján.



árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a
kiállítási napok száma, és további 3, de legfeljebb 6 éjszakára.

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Egyéb szakértői szolgáltatási
költségei költségtípus vonatkozásában).

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók
el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a támogatási kérelem elszámolható
költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
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5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2016. május 10.,
vége: 2019. december 31.
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
Az igénybevett szolgáltatások esetében az eredeti árajánlatadó helyett más szállító alkalmazására csak a
Támogató hozzájárulásával van lehetőség.
Egy támogatási kérelem keretében a teljes megvalósítási időszak folyamán több országban és több
vásáron való megjelenés is támogatható.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
Tanácsadás igénybevétele
Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)
0,5%
5%
5%

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások esetében az utazási költség
legfeljebb két fő részére számolható el, szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb
két fő részére, a kiállítás időtartamára és további 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára.
Tanácsadás igénybevétele az összes elszámolható költségre vetített 5%-os korláton túl nettó 96 000
Ft/embernap értékben számolható el.
A piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódó költségek maximális elszámolható összege 500 000 Ft.
Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek az összes
elszámolható költségre vetített 5%-os korláton túl nettó 96 000 Ft/embernap értékben számolhatók el.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
a) Reprezentációs költségek,
b) Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok (például: prospektus, képeslap, céges
tájékoztató füzetek, szórólapok stb.) és elektronikus adathordozók költsége,
c) Terjesztés céljából készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei, (például: ajándéktáska,
irodaszer jellegű kisajándékok ajándék bögre, pólók stb.)
d) Az 5.8 a) b) és c) pontokhoz kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek,
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e) A támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által
nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
f)

Saját teljesítésként az adott cég saját finanszírozású – NAV normák szerint figyelembe vett utazási költségei,

g) A támogatást igénylő önmagától, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján
meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak, és
igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
h) Garanciális költségek,
i)

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

j)

Franchise díj,

k) A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
l)

Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem-készítés, végrehajtás
menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése,
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),

m) Host-ok és hostess-ek bér- és személyes költségei, parkolás biztosítása, étkezés és egyéb
személyes jellegű költségek, napidíj,
n) Kamatköltségek,
o) Működési és általános költségek (rezsi),
p) Kiszállási díj,
q) Jogszabály frissítési díj,
r)

Levonható ÁFA.

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett
támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel
a felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás
A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályokat
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 19. cikke, a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 35.§, valamint az európai uniós
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versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
A csekély összegű támogatás
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályokat
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 18. cikke, a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 34.§, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 28. cikke, a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 55.§, valamint az európai uniós
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versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.

26

5. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1.

Jogi státusz igazolása
A támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges a jogi státusz igazolására vonatkozó
dokumentum csatolása nem egyéni vállalkozó támogatást igénylő esetében. Egyéni
vállalkozóknál a jogi státusz igazolására alkalmas a vállalkozói igazolvány vagy Hatósági
igazolás a vállalkozói engedélyről. Működési engedély igazolásként nem fogadható el.

2.

Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló,
egyéni vállalkozók esetében SZJA bevallás
Amennyiben az nem került feltöltésre a www.ebeszamolo.kim.gov.hu oldalra vagy egyszerűsített
éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó és az azt megelőző
lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év főkönyvi kivonatának, külföldi vevőanalitikának
csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására!
A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el:
a)

b)

gazdasági társaság esetén a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott), utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi összevont
(konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves
beszámoló (mérleg, eredménykimutatás);
egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási
kérelem benyújtását megelőző két év SZJA bevallásának minden oldala.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.
3.

Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló
dokumentum
Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) hitelesített
másolatát kell benyújtani.

4.

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), amely tartalmazza:






az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát az adott szolgáltatás nyújtására
vonatkozóan;
az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, az elvégzendő feladatok pontos, részletes
leírását;
szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;
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új domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolása
esetén a költségek megbontva szerepelnek domain név regisztrációra és webtárhely
egyszeri díjára vonatkozóan, illetve tartalmazzák a domain nevet;
igénybevett szolgáltatások esetén, a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell
az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi
az adott tevékenységet, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség
becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába
foglal, azok összegét és megnevezését.

Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a „Támogatási kérelemben” szereplő
tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük. Az
árajánlatok szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott
tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a Támogatást igénylő
profiljára szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban
tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.
A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat fogadható el.
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, át kell számítani forintra az
árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében
magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos,
fordítóiroda által készített fordítás.
A Támogatási kérelem vizsgálata során a benyújtott árajánlatokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és
takarékos módon került-e összeállításra valamint, hogy a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e. A projekt
költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze!
5.

A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya
A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő
dokumentumok fogadhatók el:
a)

gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásminta;

b)

egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő aláírási címpéldánya/vagy ügyvédi által
ellenjegyzett aláírásminta.

6.

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának alkalmasnak kell
lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt,
teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó
oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2011. évről beküldendő NAV adatlap
száma: 1129-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása

7.

Szerződés, számla, média megjelenés vagy a vásár rendezőjének nyilatkozata, amely igazolja a
nemzetközi vásáron történt korábbi részvételt (A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési
szempontok 4. pontjához kapcsolódóan)

8.

Angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga
bizonyítvány másolata (A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 5. pontjához
kapcsolódóan)
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9.

A legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződése (A felhívás 4.4.2.
fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 5. pontjához kapcsolódóan)

10. Szerződés vagy megrendelés, amely igazolja a legalább egy, külföldi, jogi személyiségű
partnerrel kialakított együttműködést a célországban történő exporttevékenység kialakítása
érdekében (A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 6. pontjához
kapcsolódóan)
11. Marketingstratégia vagy külkereskedelmi stratégia (A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési
szempontok 7. pontjához kapcsolódóan)
12. A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 3. a) ponthoz kapcsolódóan a
beszállítói tevékenység igazolására – ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem
benyújtását megelőző két évben kötött az integrátor céggel beszállítói szerződést, és ebből a
jogügyletből gazdasági esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző két
évben - a beszállítói szerződést, a számlát és a bankszámlakivonatot szükséges csatolni, vagy
csatolni kell az akkreditált klaszterben való tagságot igazoló dokumentumot.
13. A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 3. b) pontjában szereplő kritérium
teljesítéséhez csatolni szükséges a záró elszámolás benyújtását igazoló dokumentumot,
valamint az iparjogvédelmi oltalom meglétét igazoló dokumentumot. Az iparjogvédelmi oltalom
hasznosításának igazolásához szükséges csatolni a támogatási kérelem benyújtását megelőző
két évben kötött hasznosítási szerződést, a gazdasági eseményt igazoló számlát, illetve
bankszámlakivonatot.
14. A felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 3. c) pontjában szereplő kritérium
igazolásához csatolni szükséges a tulajdoni viszonyokat igazoló dokumentumot (pl.: társasági
szerződés).
15. A felhívás 4.1. a) iii) pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodás.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
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1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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7.

A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. Ágazati fókusz lista (feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR’08 besorolása)
2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
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A felhívás 1. számú szakmai melléklete
Ágazati fókusz lista (feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR’08 besorolása)
1052 Jégkrém gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
1073 Tésztafélék gyártása
1082 Édesség gyártása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1085 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
1101 Desztillált szeszes ital gyártása
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1105 Sörgyártás
1106 Malátagyártás
1310 Textilszálak fonása
1320 Textilszövés
1330 Textilkikészítés
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1393 Szőnyeggyártás
1394 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása mns
1411 Bőrruházat gyártása
1412 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414 Alsóruházat gyártása
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1511 Bőr, szőrme kikészítése
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
1520 Lábbeligyártás
1610 Fűrészárugyártás
1621 Falemezgyártás
1622 Parkettagyártás
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1711 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
1724 Tapétagyártás
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
2011 Ipari gáz gyártása
2012 Színezék, pigment gyártása
2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2030 Festék, bevonóanyag gyártása
2041 Tisztítószer gyártása
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2042 Testápolási cikk gyártása
2051 Robbanóanyag gyártása
2052 Ragasztószergyártás
2053 Illóolajgyártás
2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása
2060 Vegyi szál gyártása
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2219 Egyéb gumitermék gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
2311 Síküveggyártás
2312 Síküveg továbbfeldolgozása
2313 Öblösüveggyártás
2314 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
2343 Kerámia szigetelő gyártása
2344 Műszaki kerámia gyártása
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása
2351 Cementgyártás
2352 Mész-, gipszgyártás
2361 Építési betontermék gyártása
2362 Építési gipsztermék gyártása
2363 Előre kevert beton gyártása
2364 Habarcsgyártás
2365 Szálerősítésű cement gyártása
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 Kőmegmunkálás
2391 Csiszolótermék gyártása
2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2420 Acélcsőgyártás
2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása
2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása
2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása
2441 Nemesfémgyártás
2442 Alumíniumgyártás
2443 Ólom, cink, ón gyártása
2444 Rézgyártás
2445 Egyéb nem vas fém gyártása
2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása
2451 Vasöntés
2452 Acélöntés
2453 Könnyűfémöntés
2454 Egyéb nem vas fém öntése
2511 Fémszerkezet gyártása
2512 Fém épületelem gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2529 Fémtartály gyártása
2530 Gőzkazán gyártása
2540 Fegyver-, lőszergyártás
2550 Fémalakítás, porkohászat
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2561 Fémfelület-kezelés
2562 Fémmegmunkálás
2571 Evőeszköz gyártása
2572 Lakat-, zárgyártás
2573 Szerszámgyártás
2591 Acél tárolóeszköz gyártása
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
2594 Kötőelem, csavar gyártása
2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2651 Mérőműszergyártás
2652 Óragyártás
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása
2731 Száloptikai kábel gyártása
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
2751 Háztartási villamos készülék gyártása
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása
2910 Közúti gépjármű gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
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3099 Mns egyéb jármű gyártása
3101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
3103 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
3211 Érmegyártás
3212 Ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
3220 Hangszergyártás
3230 Sportszergyártás
3240 Játékgyártás
3250 Orvosi eszköz gyártása
3291 Seprű-, kefegyártás
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység
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A felhívás 2. számú szakmai melléklete
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

1.

A támogatást igénylő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

2.

A támogatást igénylő nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt.

3.

A támogatást igénylőnek harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely a
támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

4.

A támogatást igénylő nem szolgáltatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és nem tett ilyen nyilatkozatot.

5.

A támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási
vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt.

6.

A támogatást igénylő az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján költségvetési támogatásban részesíthető.

7.

A támogatást igénylő a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősül.

8.

A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt.

9.

A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, szövetkezet.

10.

A támogatást igénylő vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása
rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

11.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevételének) az 50%-át.

12.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

13.

A vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző két év jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolóinak valamelyike alapján volt
export árbevétele.

14.

A vállalkozás, és a projekt megfelel az „Ágazati fókusz” című mellékletben szereplő
szempontoknak. (A támogatást igénylő magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak
vállalkozása, amely hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal
bír és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódik be
vagy részvételének intenzitása ilyen tekintetben növekszik.)

15.

A fejlesztés az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez
kapcsolódik vagy 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.

16.

A támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban
megfogalmazott célokkal összhangban van.
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17.

A támogatást igénylő a támogatást nem harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és
működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás. (A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már
meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói
szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti
exporttámogatást.)

18.

A támogatást igénylővel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete
az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában.

19.

A támogatást igénylő a támogatást nem a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel.

20.

A támogatást igénylő vállalkozás nem minősül mezőgazdasági vállalkozásnak – olyan
természetes vagy jogi személynek, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított
bevételének több mint 50%-át TEÁOR’08 szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR’08 szám:
01.11-03.22) teszi ki.

21.

A fejlesztési igény nem az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.)
szereplő
mezőgazdasági
termékek
elsődleges
termelésével,
feldolgozásával
vagy
forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul.

22.

A támogatást igénylő a támogatást nem ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi
árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel.

23.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amelynek a 651/2014/EU rendelet 1.
számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen felhívás
keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban.

24.

A támogatást igénylő a támogatást az import áru helyett nem a hazai áru használatától teszi
függővé.

25.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem
tett eleget.

26.

A támogatást igénylő nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

27.

Nem nyújtható támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

28.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követő 24 hónapon belül, valamint a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap,
de legkésőbb 2020. szeptember 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

29.

A projekt tartalmaz Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, és/vagy Külföldi árubemutató
szervezése tevékenységeket.

30.

A felhívás 3.1.2. a) - f) pontjaiban szereplő tevékenységek önállóan nem támogathatóak.

31.

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

32.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került
összeállításra. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak
37

történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges
projektelem-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
33.

A támogatási kérelemben a projekt kidolgozottsága megfelelő, a támogatási kérelem pontjai
kitöltésre kerültek.

34.

A projekt a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható.

35.

A projekt megfelel a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt
egyéb feltételeknek.

36.

A felhívás 3.4.2. pontja alapján a projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkő
megtervezésre került.

37.

Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére, amennyiben a projektet a támogatási
kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdte.

38.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A projekt keretében - kötelező vállalásként - kialakított
külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a
munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.

39.

A beruházás a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg.

40.

A támogatást igénylő a felhívás 3.7.3. Kötelező vállalások pontjában foglalt feltételek mindegyikét
vállalja.

41.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a
vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott
munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a
kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő
foglalkoztatott jogviszonya a Kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő
foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő
részében.

42.

Amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be
támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető
támogatási összeg a 10 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek
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 három évig fenntartja.

43.

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

44.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, valamint a támogatást igénylőnek legalább a
projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önerő felét kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie.

45.

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 100 000 000 Ft.

46.

A támogatás összege megfelel a felhívás 5.3 pontjában foglaltaknak.

47.

A támogatás mértéke megfelel a felhívás 5.3 pontjában foglaltaknak.

48.

Az igényelt támogatási összeg nem haladja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes
lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

49.

A projekt költségvetésében csak a felhívás 5.5 pontjában szereplő elszámolható költségtétel
szerepel és nem szerepel a felhívás 5.8 pontjában meghatározott költségtétel.
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50.

A támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs
lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

51.

A projekt költségvetése megfelel a felhívás 5.6 pontjában meghatározott elszámolhatósági
feltételeknek.

52.

A projekt költségvetése megfelel a felhívás 5.7 pontjában meghatározott az elszámolható
költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak.

53.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával tudomásul veszi a felhívás 5.9.1.
pontjában szereplő egyedi szabályokat.

54.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy nem nyújtható
támogatás részére, amennyiben a projekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
alapján Natura 2000 alá tartozó területen található és az eljáró hatóság engedélyével nem
rendelkezik.

55.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával nyilatkozatot tett arról, hogy a
fejlesztendő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti
hatásvizsgálat elvégzésére kötelezett-e.

56.

A támogatást igénylő nyilatkozatot tett arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási
joggal rendelkezik-e.

57.

A Támogatási kérelem hiánytalanul került kitöltésre.

58.

Valamennyi előírt melléklet a felhívás 6. pontjának megfelelően csatolásra került, benyújtáskor
vagy a hiánypótlás során.

59.

A jogi státusz igazolásáról szóló dokumentum csatolásra került.

60.

Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló vagy
SZJA bevallás (egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az
utolsó, és az azt megelőző lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év főkönyvi kivonatának, külföldi
vevőanalitikának csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására) csatolásra került.
(amennyiben az nem került feltöltésre a www.e-beszamoló.kim.gov.hu oldalra)

61.

Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló
dokumentum csatolásra került.

62.

Minden költségtételt alátámasztó, 3 db (a külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
költségtétel esetében elegendő 1 db árajánlat) árajánlat csatolásra került.

63.

A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által hitelesített
aláírásminta csatolásra került.

64.

A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően
megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartás
csatolásra került.

65.

A felhívás 4.4. fejezet 3. pontjának 3. a) ponthoz kapcsolódóan, a beszállítói tevékenység
igazolására – ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző két
évben kötött az integrátor céggel beszállítói szerződést, és ebből a jogügyletből gazdasági
esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben - a beszállítói
szerződés, a számla és a bankszámlakivonat vagy az akkreditált klaszter tagságot igazoló
dokumentum csatolásra került.

66.

A felhívás 4.4. fejezet 3. pontjának 3. b) pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez csatolásra
került a záró elszámolás benyújtását igazoló dokumentum, valamint az iparjogvédelmi oltalom
meglétét igazoló dokumentum. Az iparjogvédelmi oltalom hasznosításának igazolásához
csatolásra került a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben kötött hasznosítási
szerződés, a gazdasági eseményt igazoló számla, illetve bankszámlakivonat.
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67.

68.

A felhívás 4.4. fejezet 3. pontjának 3. c) pontjában szereplő, Alulprezentált vállalkozói csoportba
tartozás kritériumainak igazolásához csatolásra került a tulajdoni viszonyokat igazoló
dokumentum.
A támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nemzetközi kiállításon, vásáron való
részvételt igazoló dokumentumok csatolásra kerültek.
(szerződés, számla, média megjelenés vagy a vásár rendezőjének nyilatkozata, amely igazolja a
nemzetközi vásáron történt részvételt)

69.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján (angol, német,
spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz) közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező,
legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló alkalmazását igazoló dokumentumok
csatolásra
kerültek.
(angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga
bizonyítvány fénymásolata, továbbá a legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló
munkaszerződése)

70.

Legalább egy, külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított együttműködést igazoló
dokumentum bemutatásra, csatolásra került a célországban történő exporttevékenység kialakítása
érdekében.
(szerződés vagy megrendelés, amely igazolja a legalább egy, külföldi, jogi személyiségű
partnerrel kialakított együttműködést a célországban történő exporttevékenység kialakítása
érdekében)

71.

Marketingstratégia vagy külkereskedelmi stratégia meglétét igazoló dokumentum csatolásra került.
(Marketingstratégia vagy külkereskedelmi stratégia)

72.

A felhívás 4.1. a) iii. pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodás csatolásra került.
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