
 

 
 EXPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM  

- AZ EXPORT NÖVELÉSÉT ELŐMOZDÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK FINANSZÍROZÁSÁRA - 

01-KKM-EXPORTKOORD-2020 
 
Jelen felhívás célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mikro- 
kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit: 

- külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, 

- árubemutatók megszervezése, 

- külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése, 

- exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez történő 

hozzájárulás 

 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 millió Ft  
 
A támogatás mértéke 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft. 
 

1. számú táblázat 

 
 
 

 
 
 



 

Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be   

- magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már exportárbevétellel és referenciával 
rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO: 
113, 114,117, 231), 

- szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529), valamint felsőoktatási intézmények, kutató 
intézetek (GFO kód: 312, 342) 

 
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
A projekt területi korlátozása 
Jelen Felhívás keretében nem releváns. 

 
Elszámolható költségek 
I. Dologi költségek:  

- Bemutató céljából kiküldésre szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
költségek (engedélyek, vámkezelés díja stb.),  

- Promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja,  
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak),  
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások,  
- Utazási költség, 
- Szállásköltség,  
- Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak),  
- Belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével),  
- Reklám, marketing, média kiadások,  
- Úthasználati díj. 

 
II.Személyi költségek: (kizárólag a promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tanácsadás, exportcélú 
marketingtevékenységhez, valamint külföldi áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítására 
számolhatók el az alábbi felsorolás szerint: 

- Bérköltség,  

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,  

- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj),  

- Reprezentáció. 

Felsőoktatási intézmény és kutató intézet kizárólag „külföldi áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló 
projektek beindítása” tevékenységi kategóriára nyújthat be pályázatot! 
 
További feltételek 

- A nyertes pályázó a projekt keretében köteles a jelen Felhívás 1. számú táblázatában foglalt kategóriák 

közül kiválasztott projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű nyilvánossági (PR) tevékenység ellátására, 

melynek során tájékoztatást nyújt a támogatás összegéről és megnevezi a támogatót a meghatározott 

arculati elemek használata mellett, összhangban a Támogatási Szerződés ezirányú előírásaival 

- Az utazási- és szállásköltségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett b), d), 

tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40 % 

- át, az 1. sz. táblázatban ismertetett a), c) és e) kategóriák esetében pedig a 20% - át 

- A személyi költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett d) - e) tevékenység 

esetén nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 30% - át. Személyi költségek 

elszámolására központi költségvetési szerv formájában működő pályázók számára nincsen lehetőség 

- A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok, illetve a 

Minisztérium által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat, különösen, de nem kizárólagosan a biztosíték 

nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett beszedési megbízás 



 

benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levele(ke)t; vagy bankgaranciát, vagy készfizető 

kezességvállalási nyilatkozatot, vagy biztosítékként szolgáló ingatlan jelzálog bejegyzését tanúsító 

tulajdoni lapot, vagy ingóságon alapított jelzálogról szóló jelzálogszerződést, vagy óvadéki szerződést. 

 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 
A pályázatok benyújtása 2020. február 28-ig lehetséges. 
 
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek. 
 
Forrás: www.palyazat.gov.hu  
További információk: 
Telefon: (+36/1) 797-1736 
E-mail: info@projectmine.hu  
Web: www.projectmine.hu  

http://www.palyazat.gov.hu/
mailto:info@projectmine.hu
http://www.projectmine.hu/

