GINOP – 3.1.2-8.2.4-16 Társadalmi egyeztetés
Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások
által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra
való belépésének támogatása
Beadási határidő
2016. november 02 – 2018. november 02.
10,1 Mrd Ft
Rendelkezésre
Vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 Mrd Ft
álló forrás
Visszatérítendő támogatás összege: 5,6 Mrd Ft
Támogatási
Vissza nem térítendő támogatás: max. 40%
intenzitás
Visszatérítendő támogatás: max. 50%
Vissza nem térítendő támogatás:
• Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők
esetében: 2 -25 M Ft
• Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást
Támogatás
igénylők esetében : 2 – 40 m Ft
összege
Visszatérítendő támogatás:
• Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők
esetében 2,5 m Ft - 32 m Ft
• Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen
belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást
igénylők esetében : 2,5 m Ft - 50 m Ft
Támogatható
200 db
pályázatok száma
Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel
rendelkező, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő
gazdasági társaság, amely:
• rendelkezik legalább két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
• az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkezik és/vagy a támogatási
kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az
árbevétele legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd
TEÁOR’08 lista alább) származott:





Jogosultak















Kizáró okok
Támogatható

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

5821 Számítógépes játék kiadása

5829 Egyéb szoftverkiadás
6110 Vezetékes távközlés
6120 Vezeték nélküli távközlés

6130
6190
6201
6202
6203

Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Számítógépes programozás
Információtechnológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
6312 Világháló-portáli szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

• amely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló
projektek.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
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tevékenységek
• piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás,
ügyféladatbázis igénybevétele)
• Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
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.
• A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a
projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes
kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően
törleszti.
• A támogatást igénylő a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével
növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti
utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének
végéig.
• A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt
Vállalási feltételek
termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó
piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet
(kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.
• A projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
cégadatbázisában regisztrál.
• A projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt
folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen
nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és
elérhetőségeiről. A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás kifizetésének
feltétele.
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díjak
• Egyéb szolgáltatási költségek
• Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (az összes elszámolható
költség legfeljebb 25%-a)
• Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
Elszámolható
• Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
költségek
• Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
költsége (max. a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a)
• Immateriális javak beszerzésének költsége
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (A szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások az összes
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elszámolható költség legfeljebb 20%-át tehetik ki.)
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási
Előleg
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 m Ft.
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely
rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és
Elvárt
a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi
biztosítékok köre
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
A projektet a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
Megkezdettség
megkezdheti.
Projekt
megvalósítási
A támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap.
ideje
• A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés
keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre
tartási időszak alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási időszak
legkésőbbi időpontja a fizikai befejezés határidejétől számított maximum 12
hónap, de nem lehet több mint szerződés hatályba lépésétől számított
maximum 30 hónap. A projekt keretében utoljára 2020. szeptember 30-án
Törlesztés
lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek. Állami támogatás típusú
előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven
belül a nyújtott támogatással el kell számolni.
• A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell
kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap,
de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

