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 összege:
 vissza nem térítendő támogatás
o 10% alatti exportárbevétellel rendelkező cégek esetében min. 2 millió forint,
maximum 25 millió forint (2015-ös árbevétel arányában)
o 10% vagy a feletti exportárbevétellel rendelkező cégek esetében min. 2 millió forint,
maximum 40 millió forint (2015-ös árbevétel arányában)


visszatérítendő támogatás (kölcsön)
o 10% alatti exportárbevétellel rendelkező cégek esetében min. 2,5 millió ft, maximum
32 millió forint
o 10% vagy a feletti exportárbevétellel rendelkező cégek esetében minimum 2,5 millió
ft, maximum 50 millió forint

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.
A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap
Támogatás mértéke:
 vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke: 40%
 visszatérítendő támogatás maximum az összköltség 50%-a
 önrész: minimum 10%
Kölcsön kondíciói:
Kamat:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési díj:
Kölcsön futamideje:

1%/év
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év.(türelmi
és rendelkezésre tartási idővel együtt)

Késedelmi kamat
Szerződésmódosítás díja
Rendelkezésre tartási idő

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. 6:48 §ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Nem kerül felszámításra.
A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 36 hónap.
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Türelmi idő

A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a
Szerződéskötéstől számított 42 hónap.

Támogatást igénylők köre:
Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
- rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel
- létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt
- a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek
- 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 Számítógép, perifériás egység gyártása



5821 Számítógépes játék kiadása



5829 Egyéb szoftverkiadás



6110 Vezetékes távközlés



6120 Vezeték nélküli távközlés



6130 Műholdas távközlés



6190 Egyéb távközlés



6201 Számítógépes programozás



6202 Információtechnológiai szaktanácsadás



6203 Számítógép-üzemeltetés



6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás




6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
6312 Világháló-portáli szolgáltatás



6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható:
 piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis
igénybevétele)
 kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése,
tesztelése
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új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása,
fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
nemzetközi
szakkiállításokon,
konferenciákon,
egyéb
rendezvényeken
(pl.
termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó
szolgáltatások igénybevétele)
tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és
honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl. több nyelven elérhető)
szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége

Elszámolható költségek
1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díjak
- kiállító helyiség bérleti díja
- egyéb szolgáltatási költségek területhez kapcsolódóan (AUMA, kötelező biztosítás)
o

Egyéb szolgáltatások költségei:
- kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek
- kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége
- a kiállításon való részvételhez kapcsolódó szórólapok, prospektusok költsége, információs
stand designjának kialakítási költsége,
- grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő
anyagokhoz kapcsolódóan)
- tolmács igénybevétele

o

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei – max. 25%
- social media használatának marketing költsége
- nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók,
egyéb szóróanyagok gyártása
- PR ügynökség díja
- média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
- marketing- és külpiacra lépési stratégiai kidolgozásának költsége

o

Egyéb szakértői szolgáltatások költségei:
- tanácsadás – max. 15%
- piackutatás – max. 20%/3.000.000 Ft
- ügyféladatbázis vásárlásához kapcsolódó szolgáltatás díja – max. 5%
- szervezett üzleti partnerkeresésben való részvétel szolgáltatási díja – max. 10%
- szoftver és IT szolgáltatás lokalizációhoz kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele – max. 10%

o

Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
- meglévő és új honlap fejlesztési költsége – max. 500.000 Ft
- domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolás – max.
100.000 Ft
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o

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége – max. 0,5%

2. Beruházási költségek:
o Immateriális javak beszerzésének költsége
- online megjelenéshez szükséges immateriális javak (pl. szoftverlicenc-ek, kivéve
webáruház)
- szerzői jogi, szabadalmi dokumentáció honosítása
- licencek beszerzési, bővítési költsége
3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás– max. 20% (csak olyan
munkavállalók, akik a megvalósítás helyszínén vannak vagy lesznek foglalkoztatva)
- külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) bérköltsége
- a termékek és szolgáltatások piaci továbbfejlesztését végző fejlesztő és tesztelő
munkatársak bérköltsége
o

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
- szakmai kiállításra, konferenciára, egyéb rendezvényre történő utazás és szállás költségei –
legfeljebb 3 fő
- szállásköltség (legfeljebb bruttó 150 EUR/fő/éj, legfeljebb 3 fő részére)

A projekt területi korlátozása:
A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett, működő magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Kötelező vállalások:






A kapott támogatás révén legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli
nettó értékesítési árbevételét a fenntartási időszak 2. évének végéig.
A piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra
vonatkozóan piackutatást végez a külföldön megvalósuló tevékenységet megelőzően.
A projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál.
A fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen
van idegen nyelvű tájékoztatás is.
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás helyszínén – több
megvalósulási helyszín esetén együttesen - legalább 1 fő (éves átlagos statisztikai létszámot
kitevő) állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak
végéig bizonyítható módon alkalmaz, illetve azok munkaszerződését és munkaköri leírását az
esetleges ellenőrzések kapcsán bemutatja.
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A pályázat benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. június 20-ig lehetséges, az elbírálás
folyamatos.
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával
igényelhető.
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