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Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és 

középvállalkozások által előállított termékek és 

szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való 

belépésének támogatása  

 

Pályázat kódja GINOP-3.1.2-8.2.4-16 

Keretösszeg 

 A vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg: 4,5 milliárd Ft  

 A visszatérítendő támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg: 5,6 milliárd Ft 

Támogatási összeg 
Vissza nem térítendő támogatás: 2 millió Ft – 40 millió Ft  
Visszatérítendő támogatás: 2,5 millió Ft – 50 millió Ft  

Intenzitás 
A támogatást igénylő minimum 10% önrészt köteles 
biztosítani. 

Pályázók köre  Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Területi szűkítés 
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén 
megvalósuló projektek. 

Beadás kezdete 2016. november 2. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

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

 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 szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb 
rendezvényeken való részvétel,  

 piacra jutás támogatása,  
 tanácsadás igénybevétele,  
 szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció 

honosítása.  

Ágazati szűkítés van 

VTSZ, TESZOR lista nincs 
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Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások: 

 amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot 
jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 
továbbá  

 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 

  
 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,  
 amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek 

(és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől 
alkalmaznak)  

 amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke, illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 42. § alapján nem minősülnek Induló vállalkozásnak. 

Jogi forma szerint: 

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, 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). 
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Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység: 

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

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 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. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

 Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a közbeszerzésekről 
szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési 
kötelezettség nem áll fenn. 

 

Támogatás összege:  

 A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.  
 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.  

 A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40%-
a lehet.  
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 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 
felettiarányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 
millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.  

 A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.  

 A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladhatja a vissza nem térítendő 
támogatás összegét. 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 

Minimális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%)  

Maximális elszámolható költség 

összege (Ft) 

a) Külföldi szakkiállításon, konferencián, egyéb 

rendezvényen való részvétel 
- - 

b) Marketing, kommunikációs szolgáltatások  

költségei 
25% - 

c) Tanácsadás igénybevétele 15%  nettó 96 000 Ft/embernap 

d) Piaci információk beszerzéséhez kapcsolódó 

szakértői és tanulmánykészítési  

szolgáltatás igénybevétele 

20% 2.000.000 

e) Ügyféladatbázis vásárlás 5% - 

f) Szervezett üzleti partnerkeresésben való  

részvétel 
10% - 

g) Szoftver és IT szolgáltatás lokalizáció 10% - 

h) Külpiaci megjelenést lehetővé online  

fejlesztés 
- - 

i) Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi  

dokumentáció honosítása 
- - 

j) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó  

személyi jellegű ráfordítások 
20% - 

k) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó  

útiköltség, kiküldetési költség 
- 

 utazási költség legfeljebb három fő  

részére számolható el;  

 szállásköltség legfeljebb bruttó 150  

EUR/fő/éj értékben, legfeljebb 3 fő 

részére, a kiállítás időtartama +3  

napra, de legfeljebb 9 éjszakára 

l) Kötelezően előírt nyilvánosság  

biztosításának költségei 
0,5% - 
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Előleg mértéke:   

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt 
vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió Ft. 

 

A Kölcsön kondíciói: 

Kölcsön típusa 
Éven túli beruházási kölcsön és/vagy éven túli forgóeszköz 
kölcsön és/vagy immateriális javakra nyújtott kölcsön 

Kamat 2% / év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra. 

Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 

Késedelmi kamat 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 
§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat 

A Végső Kedvezményezett 
által kezdeményezett 
szerződésmódosítás díja 

Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft 

Egyéb költségek 

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és 
az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a 
Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, 
kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői 
díj).  

A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett 
szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei 
felszámíthatók.  

A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor 
előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, 
vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné 

A kölcsön futamideje A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év. 

Rendelkezésre tartási idő 
A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de 
nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 
legfeljebb 30 hónap. 

Türelmi idő 
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. 
a Szerződéskötéstől számított 36 hónap. 

 


