PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások
által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi
piacokra való belépésének támogatása
GINOP-3.1.2-8.2.4-16
Támogatás célja
Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse
az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését
és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és
középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.
Támogatást igénylők köre
Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan
életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, kettős
könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:


Mikro-, kis- és középvállalkozások;



Rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel;



Az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a
infokommunikációs tevékenységből származott: 2620, 5821, 5829, 6110, 6120, 6130,
6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399;



Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;



A kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek;
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Nem minősülnek induló vállalkozásnak.

Gazdasági formakód szerint:


113 Korlátolt felelősségű társaság;



114 Részvénytársaság;



116 Közkereseti társaság;



117 Betéti társaság;



141 Európai részvénytársaság;



226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

Támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:


Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis
igénybevétele).

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:


Nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése,
tesztelése;



Új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása,
fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése;



Nemzetközi szakkiállításon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvétel;



Piacra jutás támogatása;



Tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt;



Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása;



Külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.
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Pályázati kondíciók


Rendelkezésre álló forrás: 10,1 milliárd forint:


Ebből vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 milliárd Ft;



Kölcsön összege: 5,6 milliárd Ft;



Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás;



Támogatás összege:


Vissza nem térítendő támogatás összege 10% alatti arányú exportárbevétel esetén:
minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft;



Vissza nem térítendő támogatás összege 10% vagy a feletti arányú exportárbevétel
esetén: minimum 2 millió Ft maximum 40 millió Ft;



Kölcsön összege 10% alatti arányú exportárbevétel esetén: minimum 2,5 millió Ft,
maximum 32 millió Ft;



Kölcsön összege 10% vagy a feletti arányú exportárbevétel esetén: minimum 2,5
millió Ft, maximum 50 millió Ft;



Támogatás intenzitása:
Támogatási kategória

Támogatási intenzitás

Csekély összegű (de minimis) támogatás

90%

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz

50%

nyújtott támogatás
Kis-

és

középvállalkozás

vásáron

való

50%

részvételéhez nyújtott támogatás


Előleg igénylés: : A támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke a támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió Ft;



Benyújtás: 2016. november 2- 2018.november 2. online.

Kötelező vállalások
A támogatást igénylőnek az alábbi pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia:
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A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a kapott támogatás révén legalább a projekt
vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét a
támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak
2. évének végéig;



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



A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál, valamint a projekt fizikai
befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját
domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás
tevékenységéről és elérhetőségéről.
Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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