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Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Határidő: 2017.06.22 

Érvényes: 2017.06.22 

Tárgymutató: mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatá-

sa / GINOP-1.3.1-15 

Pályázhat: 1. mikro-, kis- és középvállalkozások 

a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

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

b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek 

hozzá-adott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és 

a fejlesztés eredménye-ként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolód-

nak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben ("Ágazati fókusz") foglalt tevé-

kenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, 

formatervezés tevkenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonat-

kozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az "Ágazati fókusz" című mel-

lékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással. 

2. jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezet 

 

 

 

 

FELHÍVÁS 
Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására 

A felhívás címe: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15 

 

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelené-

sének támogatása érdekében. 

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalko-

zások 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. 
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Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

- A benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja. 

- A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 1,5 millió Ft - 20 millió Ft közötti, 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy: 

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességé-

nek javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez. 

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

 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalko-

zások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkö-

sen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és kö-

zépvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kí-

vánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásá-

rokon 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 ered-

ményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvétel-

ük 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-, kis- és 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 középvál-

lalkozások 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 országok-

kal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékeny-

ségek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd 

forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 550-600 db. 
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1.3. A támogatás háttere 

Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedé-

sének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciál-

jának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. 

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. február 13-án elfogadott Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III. 24.) számú kormányhatáro-

zatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszol-

gálathoz 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 szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősé-

geit is megtalálhatja. 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük 

az alábbi feltételeknek: 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása: 

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingte-

vékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás kere-

tében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

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

b) Külföldi árubemutató szervezése - önállóan támogatható tevékenység A 3.1. a) és 3.1. b) 

pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók: 

c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható 

d) Információs technológia-fejlesztés - önállóan nem támogatható 

e) Tanácsadás igénybevétele - önállóan nem támogatható 

f) Piackutatás elkészítésének költsége - önállóan nem támogatható 

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmé-

nek költsége - önállóan nem támogatható 

http://szechenyi2020.hu/
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h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége - önállóan nem támo-

gatható 

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉLEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figye-

lembe. 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis- és középvállalkozások 

a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását meg-

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

b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hoz-

záadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesz-

tés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 

részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben ("Ágazati fókusz") foglalt tevékeny-

ségek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formater-

vezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan 

együttműködési megállapodással rendelkeznek az "Ágazati fókusz" című mellékletben foglalt 

tevékenységet végző hazai vállalkozással. 

2. jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezet 

A támogatást igénylőnek az 1.) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felel-

nie. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehe-

tőség. 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF 2. - Kizáró okok - fejezetében szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bárme-

lyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

a. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalma-

zott célokkal nincs összhangban; 

b. amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem ren-

delkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele; 
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c. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), leg-

utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók eseté-

ben 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), leg-

utolsó 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, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül 

kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevé-

kenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A ke-

reskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piac-

ra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire 

adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást; 

g. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában; 

h. 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 euró-

pai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, fel-

dolgozásához és értékesítéséhez kívánja felhasználni; 

i. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül - azaz olyan természetes vagy 

jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének 

több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) 

teszi ki; 

j. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében 

(Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy 

forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul; 

k. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében 

használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel; 

l. amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott part-

ner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült 

támogatásban; 

m. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

n. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 
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o. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül; 

p. amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 

2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül, 

q. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné; 

r. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vál-

lalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására használja. 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus 

kitöltőprogramon keresztül. 

c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem elektronikus 

benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. 

d) Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP-1.3.1-15 jelű Felhívásra egyszerre több támo-

gatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi 

támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg 

benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően vagy a 

következő naptári évben nyújtható be. A Felhívás keretében támogatásban részesülő két pro-

jekt leszerződött összköltsége nem lehet több, mint 30 millió Ft, és 20 millió Ft-ot meghaladó 

összesen megítélhető támogatási összeg esetén 1 fő munkahelyteremtés kötelező vállalása 

szükséges. 

A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással lát-

ták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hama-

rabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, 

postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás 

(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő 

címre: 

Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

1539 Budapest, Postafiók 684. 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támoga-

tást igénylő nevét és címét. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósí-

tása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 

5.1. A támogatás formája 

A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2. A projekt javaslat maximális összköltsége 
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Jelen Felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében 

történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet. 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 

20 000 000 Ft. 

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

c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását meg-

előző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal 

szorzott összegét. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa. 

Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhívást jogszabályban meghatá-

rozott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott 

közleményt tesz közzé honlapján, a http://www.szechenyi2020.hu oldalon. 

Dorog, 2015. május 26. 

http://www.szechenyi2020.hu/

