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Vállalkozásfejlesztési program 
Mikro-, kis- és középvállalkozások 

 nemzetközi versenyképességének javítására, 
 piaci megjelenés támogatása 

(GINOP-1.3.1-15) 

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:  

A mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, hogy a nemzetközi 

versenyképességeiken javítsanak mindamellett, hogy kapcsolatokat építenek ki külföldi üzleti 

partnerekkel. 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 1,5 millió Ft – 20 millió Ft között. 

 Az egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében: 1 millió Ft. 

 Előleg igénylésére nincs mód. 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a.  

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel- önállóan támogatható tevékenység 

b) Külföldi árubemutató szervezése- önállóan támogatható tevékenység 

Az a, b, ponthoz kapcsolódóan: 

c) Piacra jutás támogatása 

d) Információs technológia fejlesztés 

e) Tanácsadás igénybevétele 

f) Piackutatás elkészítésének költsége 

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének 

költsége 

h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége 

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:  

1. Legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák 

2. Létszámtartás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves 

átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. 

mailto:iroda@uzletiszolgaltato.hu
http://www.uzletiszolgaltato.hu/


  

Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet 
3525 Miskolc, Madarász V. u. 13 II. lph. 2/207 

Telefon: +36 20 460 46 66 
E-mail: iroda@uzletiszolgaltato.hu 

Web: www.uzletiszolgaltato.hu 

3. Külkereskedelmi felelős kijelölése: A megvalósítási időszak végére a vállalaton belüli ki kell 

alakítani, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben 

foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A külkereskedelmi 

tevékenységért felelős személyt a projekt befejezésétől számított 3 évig fenn kell tartani.  

4. Piackutatás elkészítése: A piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt 

országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló 

tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. 

5. Idegen nyelvű honlap kialakítása 

 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások: 

 melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, 

 melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, 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. 

Jogi forma szerint: 

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

 egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

 szövetkezet 

 

EGYÉB FELTÉTELEK: 

 Legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti év, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele; 

 legutolsó lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét, 

valamint az árbevételének az 50%-át a támogatás mértéke nem haladhatja meg; 

 export árbevétel az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján, 

 a vállalkozás nem minősül mezőgazdasági vállalkozásnak. 

 

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE: 

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