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Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások
piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
GINOP-3.2.1-8.2.4-16
A konstrukció 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. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az
IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások
piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak5 minősülnek
b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe
nem számít bele, tovább
c) amelyek 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 (lásd
TEÁOR’08 lista alább) 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
d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
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e) amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel
rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a
projekt megkezdésétől alkalmaznak)
f) Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre
irányulhat:
• 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
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott)
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban
előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
d) amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevételének 50%-át;
e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
f) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként
tevékenysége korlátozását rendelte el;
g) amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás
általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a
gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával szemben a Büntető
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Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. § szerinti foglakozástól
eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével;
h) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 48/B. § (1), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet
támogatásban;
i) amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan
forrásfelhasználásnak
minősített
szabálytalan
forrásfelhasználás(oka)t
valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének
nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,
j) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti
adótartozással rendelkezők adatbázisában,
k) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti
adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
l) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing,
pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van,
m) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó
természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként
adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll,
n) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
o) online szerencsejátékok és online kaszinók;
p) amely, vagy amelynek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a
továbbiakban 651/2014 EU bizottsági rendelet) 1. sz. melléklete alapján
meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében,
adott naptári évben már részesült támogatásban;
q) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi
személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott,
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
r) amely a GINOP-1.3.1-15 konstrukció kapcsán pozitív támogatási döntéssel
rendelkezik;
s) amely jogszabályban vagy a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási
szerződés, valamint a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja
be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
t) amely gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi
tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső)
kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai
uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási
szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a
kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült
késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll;
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u) amely vállalkozás esetében a www.szechenyi2020.hu weboldalon található
„Általános tájékoztatás 1. Kizáró okok” című pontjában foglaltak valamelyike
fennáll.
Támogatható tevékenységek bemutatása:
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása,
továbbfejlesztése, tesztelése
b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet
kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl.
termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való
részvétel
d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz
kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
e) tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt
(fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést
(pl.: több nyelven elérhető)
f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak)
tevékenysége.
Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
b) Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás,
ügyféladatbázis igénybevétele)
A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:
a) 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 és a
kölcsönszerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az
esetleges változások, módosítások esetén is.
b) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a Felhívásban
meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki
kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során
megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére
nincsen lehetőség, kizárólag a döntés-előkészítés során az Irányító Hatóság
számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van
lehetőség.
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c) A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási
kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
d) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai
irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar
rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
e) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi
forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő
szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági
feltételek biztosítása mellett.
f) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell
lennie.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a
csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a vissza nem
térítendő támogatás, valamint a kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.
A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett
projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is
megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé
fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, NyugatDunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie
(kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie
a projekt megvalósítására.
Kötelező vállalások:
a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt
befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai
létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív
eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási
kérelem beadását megelőző 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 alkalmazott munkakörét és biztosítja
annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a
kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban
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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.
e) 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 20 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.
Elszámolható költségek köre:
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díjak
1. kiállító helyiség bérleti díja (beépített és beépítetlen területre egyaránt
vonatkozóan).
2. Egyéb szolgáltatási költségek területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező
költségek (pl. AUMA, kötelező biztosítás)
b) Egyéb szolgáltatási költségek
1. kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos
költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási
engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, áramfogyasztás
stb.),
2. kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
3. a kiállításon való részvételhez kapcsolódó szórólapok, prospektusok
költsége, információs stand designjának kialakítási költsége,
4. grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési
célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap
fejlesztéshez kapcsolódóan)
5. szakkiállításhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
c) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (az összes elszámolható
költség legfeljebb 25%-át teheti ki)
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1. social media használatának marketing költsége,
2. egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton
előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók,
egyéb szóróanyagok gyártása.
3. külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR
ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége
4. média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
5. marketing- és külpiacra lépési stratégia kidolgozásának költsége
d) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
1. Tanácsadás igénybevétele (külső szakértő szervezet által nyújtott, a
kedvezményezett termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez, a
külpiaci tevékenységhez 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). (Az összes elszámolható költség legfeljebb 15%-át teheti
ki, valamint maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el
rá).
2. Piackutatás, piaci információk beszerzéséhez kapcsolódó szakértői és
tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (az összes elszámolható
költség legfeljebb 20%-át teheti ki), de legfeljebb összesen nettó 3 000 000 Ft
értékben)
3. Ügyféladatbázis vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatás díja (az összes
elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki)
4. Szervezett üzleti partnerkeresésben való részvétel szolgáltatási díja (az
összes elszámolható költség legfeljebb 10%-át teheti ki)
5. Szoftver és IT szolgáltatás lokalizációhoz kapcsolódó szolgáltatás
igénybevétele (pl. fordítási, jogi, honosítási, számviteli szolgáltatási típusú
költségek) (az összes elszámolható költség legfeljebb 10%-át teheti ki, max.
nettó 96.000 Ft/embernap számolható el)
e) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
1. Meglévő és új honlap fejlesztési költségei (maximum nettó 500.000.- Ft
értékig, kivéve webáruház költségei)
2. (amennyiben szükséges) domain név regisztráció és a hozzá tartozó
webtárhely egyszeri díjának elszámolása (maximum nettó 100.000.-Ft
értékig)
f) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának költségei nem haladhatják
meg a projekt összes elszámolható költségének a 0,5%-át.
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Beruházási költségek
a) Immateriális javak beszerzésének költsége
1. Online megjelenéshez szükséges immateriális javak (pl. szoftverlicenc-ek,
kivéve webáruház) bekerülési értéke)
2. Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
(kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZTNH díjai számolhatók
el)
3. Továbbá kizárólag a Felhívás 3.1.2.2. a) és b) Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan:
Szükséges licencek beszerzési, bővítési költsége
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
1. külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak)
bérköltsége
2. Továbbá kizárólag a Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan:
A termékek és szolgáltatások piaci továbbfejlesztését végző fejlesztő és
tesztelő munkatársak bérköltsége
3. 1. és 2. tételhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót
terhelő adók és járulékok.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások az összes
elszámolható költség legfeljebb 20%-át tehetik ki.
b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (csak
külföldi kiküldetés esetén)
1. szakmai kiállításra, konferenciára, egyéb rendezvényre történő utazás
költségei (legfeljebb három fő részére),
2. szállásköltség (legfeljebb bruttó 150 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb három
fő részére, a kiállítási napok száma és indokolt esetben +3 nap, de
legfeljebb összesen 9 éjszakára)

A projekt javaslat maximális összköltsége:
Jelen pályázati felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített
eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége
legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege:
a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles
biztosítani.
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b) A vissza nem térítendő támogatás összege:
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást
igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező
támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió
Ft lehet.
c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 40 %-a lehet.
d) A kölcsön összege:
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást
igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást
igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.
e) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás
összegét.
Előleg igénylés:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető
támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%a, de legfeljebb 20 millió Ft.
Önerő mértéke:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem
térítendő támogatási összeggel illetve a kölcsön összegével 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 vállalkozásai vagy más
szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját
forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%a.
Beadási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő
programon keresztül.
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A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem
benyújtásával igényelhető.
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