
 

 

Exportfejlesztési pályázati program 

1. A pályázat célja: A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, 

hogy előmozdítsa a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel 

összefüggő törekvéseit. 

 

Rendelkezésre álló forrás: 200 millió Ft 

 

 

2. A pályázók köre: 

a) magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már exportárbevétellel és 

referenciával rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a 

értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117, 231), 

b) szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529), valamint felsőoktatási 

intézmények, kutató intézetek (GFO kód: 312, 342). 

 

 

3. Támogatható tevékenységek: 

 külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés 

 árubemutatók megszervezése 

 külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése 

 exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez 

történő hozzájárulása 

 

 

 

 



 

 

4. A támogatás mértéke: 

Kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatási kategória: 

Tevékenységek 

megnevezése 

Maximális 

támogatási 

intenzitás (%) 

Szükséges 

saját 

forrás 

mértéke 

(%) 

Minimálisan 

pályázható 

támogatási 

összeg (Ft) 

Maximálisan 

pályázható 

támogatási 

összeg (Ft) 

a) bemutató céljából 

külföldi kiállításokra 

történő szállíttatás 

60 40 2 000 000 8 000 000 

b) a pályázó külföldi 

szakkiállításokon, 

rendezvényeken 

történő részvétele 

60 40 1 000 000 4 000 000 

c) árubemutató 

szervezése, 

cégprezentáció, 

ezekhez kapcsolódó 

sajtótájékoztató, 

sajtófogadás, 

üzletember találkozó 

szervezése külpiacon 

60 40 1 000 000 8 000 000 

d) promócióhoz vagy 

marketinghez 

kapcsolódó 

tanácsadás, exportcélú 

marketingtevékenység 

60 40 1 000 000 4 000 000 

e) külföldi áru és 

szolgáltatás 

bemutatást szolgáló 

projektek beindítása 

60 40 2 000 000 10 000 000 

 

Felsőoktatási intézmény és kutató intézet kizárólag az 1. sz. táblázat e) pontjában ismertetett 

tevékenységi kategóriára nyújthat be pályázatot. 

 

5. Elszámolható költségek: 

A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek 

számolhatók el: 



 

 

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. 

6. Előleg igénylése: 

A Minisztérium a megítélt támogatás 100%-át előleg formájában folyósítja az Ávr. 87. § (1) 

bekezdésének megfelelően. 

7. A pályázat benyújtása: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 15. és 2020. február 28. között lehetséges. 

 


