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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

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 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges. 

 

A felhívás 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. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem 

térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló 

kölcsönt is biztosít. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db. 
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Támogatás intenzitása, mértéke:  

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

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. 

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján 

számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik. 

A támogatási intenzitások maximális mértéke a támogatási kategóriától való tevékenységtől 

függően: 

Támogatási kategória  
 

Támogatási intenzitás  
 

Csekély összegű (de minimis) támogatás  90% 

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz 
nyújtott támogatás  

50% 

Kis- és középvállalkozás vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás  

50% 

A támogatási kérelem vissza nem térítendő támogatással és kölcsönösszeggel történő 

finanszírozásának mértéke fenti táblázatban rögzített százalékos arányoktól magasabb 

(maximum 90%) is lehet, tekintettel arra, hogy a támogatási intenzitás esetében a vissza nem 

térítendő támogatás és a kölcsön támogatástartalmát kell figyelembe venni. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan 

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 

hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT 
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ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT 

ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek: 

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak1 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, 

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  

                                                           
1 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősülnek. 
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 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás 

Gazdálkodási formakód szerint: 

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b) 114 Részvénytársaság 

c) 116 Közkereseti társaság 

d) 117 Betéti társaság 

e) 141 Európai részvénytársaság (SE) 

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, 

b) Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis 

igénybevétele). 

Választható, önállóan nem támogatható 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. 

Önerő: 

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. 
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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. 

A felhívás révén igénybe vett támogatás keretében elszámolt kiadási tételekre – azaz a projekt 

összes elszámolható költségére - vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, 

illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös 

vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül 

vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, 

amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg 

a kiadási tétel teljes összegét. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő 

igazolt saját forrással kell rendelkeznie, azzal, hogy a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 34. § 

alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás és a 255/2014. 

(X.10.) Korm. rendelet 35. § alapján a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez 

nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek 50%-át. Mivel a kölcsön állami támogatásnak minősül, támogatástartalma 

egybeszámítandó a Felhívás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás 

támogatástartalmával. Az egyes projektek vonatkozásában a maximális támogatási intenzitás 

nem léphető túl, tehát amennyiben a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 

támogatástartalma eléri a maximális támogatási intenzitást, a projekt a megítélt vissza nem 

térítendő támogatás és kölcsön összegén felül saját forrásból finanszírozandó. 

A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első 

kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben 

vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. 

Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, 

egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség. 

Előleg: 

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. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás 

esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést 

szükséges benyújtani és az előleg folyósításától számított 3 éven belül, de legkésőbb a záró 

kifizetési igénylésben az előleggel elszámolni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. § (4) bekezdés értelmében 

egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető. 


