
 

 
 
 
 

 

 
 Pályázati felhívás 

 
 

KÜLPIACI MENTORÁLTAK KIVÁLASZTÁSÁRA 
 

az Országos Vállalkozói Mentorprogram című, GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosítószámú, 
kiemelt projekt keretén belül megvalósuló  

külpiaci vállalkozói mentorálás megvalósításához 

 
 

 A Felhívás kódszáma: G112-KULPIACI-3  
 
 

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram című, GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 
azonosítószámú kiemelt projekt keretében támogatott Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(továbbiakban: MKIK) felhívása a Magyarországon működő, külpiacra lépő vagy külpiaci 
részesedésüket növelni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások1 (a továbbiakban: KKV) számára, 
az exportfejlesztésük szakmai támogatására indított vállalkozói mentorprogramban, külpiaci 
mentorált vállalkozásként2 történő részvételre Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Tolna- és Zala 
megyében.  
 
A jelen Felhívást meghirdető MKIK vállalja, hogy: 

• a benyújtott kérelmekről 45 munkanap alatt dönt; 

• biztosítja a külpiaci vállalkozói mentorprogram megvalósítását és adminisztrációját a 
mentorprogram keretében kiválasztott külpiaci mentorok és tanácsadók aktív 
közreműködésével, a mentoráltak igényeinek figyelembevételével; 

• a külpiaci mentorprogram megvalósítása alatt folyamatosan figyeli a külpiaci mentorált 
rendelkezésére álló keretösszeget és a program zárásakor igazolást állít ki a továbbadott 
előny formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás mértékéről a mentorált vállalkozás 
számára. 
 

A kérelmet benyújtó vállalkozások együttműködés keretében vállalják3, hogy kiválasztásuk esetén: 

• aktívan részt vesznek a külpiaci vállalkozói mentorprogramban, és teljesítik a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket; 

• vállalják, hogy a projekt megvalósítása során együttműködnek az érintett külpiaci mentorral, 
az MKIK G112 Projektirodával, az érintett megyei programkoordinátorral és az MKIK által 
megbízott szakértőkkel; 

• teljesítik a Felhívásban szereplő minimum követelményeket.  

  

 
1 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló  
2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) rendelkezései szerinti vállalkozás 
2 a projektben való részvételre kiválasztott, külpiacra lépő és/vagy külpiaci részesedésüket 
 növelni kívánó KKV-k. 
3 A kérelem benyújtására és megvalósítására egyéb feltétek is vonatkoznak.  
Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az MKIK támogatását szabályozó GINOP-1.1.2-VEKOP-17 

kódszámú Felhívás (https://www.palyazat.gov.hu/ginop-112-17-vekop-17-kkv-szektor-hatkonysgnak-

nvelse-pnzgyi-ismeretek-fejlesztse-vllalkozi-mentorls-biztostsa-rvn), valamint a közzétett Támogatási 

Útmutató és mellékletei, amelyek tartalmazzák az összes szükséges információt, a program 

működését és a további elvárásokat. 

Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy jelen Pályázati Felhívás és mellékletei esetén az MKIK 

a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 

www.vallalkozztudatosan.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

 
  

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-112-17-vekop-17-kkv-szektor-hatkonysgnak-nvelse-pnzgyi-ismeretek-fejlesztse-vllalkozi-mentorls-biztostsa-rvn
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-112-17-vekop-17-kkv-szektor-hatkonysgnak-nvelse-pnzgyi-ismeretek-fejlesztse-vllalkozi-mentorls-biztostsa-rvn
http://www.vallalkozztudatosan.hu/
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I. A KÜLPIACI MENTORÁLÁS CÉLJA, HÁTTERE ÉS FOLYAMATA 
 
Jelen pályázati felhívást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-
2018-00001 szerződésszámú, Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű kiemelt projekt 
kedvezményezettjeként hirdeti meg külpiaci mentorált vállalkozások kiválasztása céljából. 
 
A kiemelt projekt célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, 
stabilitásuk és növekedési hatékonyságuk javítása azáltal, hogy különböző eszközök révén 
innovatív szemléletük, pénzügyi és üzleti tudásuk kerül fejlesztésre. A projekt keretében országosan 
elérhetővé válik a kiválasztott KKV-k számára egy olyan szakmai mentorhálózat, melynek keretében 
a mentorálás feltételeinek megfelelő mentor vállalkozások4 külső szakértők bevonásával a 
mentoráltak elméleti és gyakorlati felkészítését végzik.  
 
A kiemelt projekt keretében jelen alprojekt elsődleges célja a Nemzeti Exportstratégia 2019-2030 
dokumentumban megfogalmazott kormányzati célokkal összhangban, hogy ösztönözze a KKV-k 
nemzetközi piacra lépését, szélesítse az exportképes vállalkozások körét, a már exportáló vállalatok 
számára segítséget nyújtson tevékenységük bővítéséhez. A vállalkozások 99 %-a mikro-, kis- és 
középvállalkozói kategóriába tartozik, és csupán töredékük képes saját terméket és szolgáltatást 
előállítani és exportként értékesíteni, holott az exportáló vállalatok világszerte nagyobb arányban 
érnek el bevétel- és profitnövekedést, mint a kizárólag belföldre fókuszáló cégek. A KKV-k számára 
az export bővülése számottevő növekedési potenciált eredményez és innovációra ösztönöz. Az 
exportra alkalmas és külpiacokon is versenyképes KKV szektor bővülésének egyik legfontosabb 
gátló tényezője a külpiacra lépéshez szükséges alapismeretek hiánya.  
 
Az alprojekt konkrét célja, hogy szakértők bevonásával felmérje a (potenciális) exportőr KKV-k 
fejlesztendő területeit, online tananyagok kidolgozásával bővítse a KKV-k külpiaci ismereteit, 
felmérje a vállalkozások potenciális export célországainak körét, támogassa a vállalkozások 
exportstratégiai tervének kidolgozását, és a külkereskedelmi tevékenység beindítását, illetve 
bővítését. 
 
A projekt során a jelen felhívás keretében kiválasztott KKV-k számára ingyenesen elérhetővé válik 

egy olyan tapasztalt vállalkozókból, szakemberekből álló mentorhálózat, amely a projektet segítő 

külső tanácsadó szakemberek segítségével egy mentorálási folyamaton vezeti végig a KKV-kat. A 

mentorálás révén a vállalkozás gyakorlati külpiaci szaktudást szerez és bővítheti 

kapcsolatrendszerét. 

 

Országosan összesen legfeljebb 240 mentorált vállalkozás kerül kiválasztásra, területi 
egységenként egyenletes elosztásban (19 megye és Budapest).  Területi egységenként  2 
mentorvállalkozás és legfeljebb 12 mentorált vállalkozás részvételével kerülnek kialakításra a 
külpiaci fejlesztésben részt vevő csoportok.  
 
A fentiekben bemutatott, 2020. január és 2020. december között lebonyolításra kerülő mentorálási 
folyamat lépései részletesen a következők: 
  

1. A program kezdetén a kiválasztott KKV-k egy exportképességi bemeneti tesztet töltenek ki a 
vállalkozás aktuális helyzetének elemzése, valamint a fejlesztendő területek azonosítása 
céljából. A tesztekről külső szakértők írásos értékelést készítenek, valamint azonosítják a 
fejlesztendő területeket.  

2. A program keretében az MKIK előre meghatározott témákban elkészített online tananyagot 
bocsát a KKV-k rendelkezésére, melyeket önállóan szükséges feldolgozni. 

 
4 A G112-KULPIACI-1 kódszámú pályázatunk keretében 40 külpiaci mentort választunk ki, területi egységenként 2-t. A mentorok listáját jelen 

Felhívás tartalmazza. 



 Pályázati felhívás külpiaci mentoráltak kiválasztására 

G112-KULPIACI-3 

 

4 / 13 

3. Az állapotfelmérési tesztek értékelését követően az online tananyag moduljaihoz igazodva 
csoportos mentorálási alkalmak kerülnek lebonyolításra a megyei kamara székhelyén, 
összesen 8 alkalommal, alkalmanként 4 órás időtartamban. A csoportos mentorálási 
alkalmak során a mentor vállalkozások és/vagy az MKIK által megbízott szakértők az online 
tananyaghoz igazodva, gyakorlatorientált, esettanulmányokon alapuló, interaktív képzést, 
illetve tréninget tartanak. 

4. A programban résztvevő vállalkozások közötti szakmai kapcsolat kialakítása, a jövőbeli 
együttműködések elősegítése érdekében két alkalommal csapatépítő tréningre kerül sor. 

5. A program során a mentorált vállalkozásoknak a csoportos képzéseken, tréningeken való 
részvétel mellett el kell készíteniük a sikeres külpiaci szereplővé válásukat elősegítő 
exportstratégiai tervüket.  

6. Ezen terv elkészítéséhez és a képzési témákhoz kapcsolódóan felmerülő további kérdéseik 
megbeszéléséhez a résztvevő KKV-k 6 alkalommal, alkalmanként 1,5 órás személyre 
szabott, egyéni tanácsadási lehetőséget kapnak. Az egyéni tanácsadások előre rögzített 
időpontban, illetve témában kerülnek meghirdetésre a megyei kamara székhelyén, melyekre 
a mentorált vállalkozásoknak előzetesen kell regisztrálniuk.  

7. Az elkészített exportstratégiai tervekről a program végén egy összegző értékelés készül, 
mely az aktuális állapoton túlmenően javaslatot fogalmaz meg a fejlődéshez továbbiakban 
szükséges stratégiai irányok vonatkozásában is. 

8. A program során a csoportos mentorálási, vagy az egyéni tanácsadási alkalmakon 
túlmenően a mentorált vállalkozásoknak lehetősége lesz egy online, minden résztvevő 
számára elérhető felületen kérdéseket feltenni, melyekre a válaszadás ezen a felületen fog 
történni.  

9. A mentorálási folyamat zárása a mentorált KKV-k részére kiállított tanúsítványokkal és az 
átadott támogatásokat elismerő nyilatkozatokkal történik. 

 

II. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Személyesen: a területi kereskedelmi és iparkamaráknál a megyei programkoordinátorokkal 

előzetesen egyeztett időpontban (elérhetőségük a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon) 

Honlap: www.vallalkozztudatosan.hu (munkanapokon 72 órán belül várhatnak választ) 

Email: mentor@mkik.hu  (munkanapokon 72 órán belül várhatnak választ) 
 

III. A MENTORÁLT VÁLLALKOZÁS FELADATAI ÉS SZEREPE A 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 
 
Általános feladatok: 
 
A támogatási szerződés aláírása és a benne foglalt kötelezettségek betartása a megjelölt időszak 
végéig, ezen belül: 

o aktív részvétel a mentorálási alkalmakon,  
o a mentorálási alkalmak közötti időszakokban aktív tanulási és önképzési 

tevékenység, az e-learning tananyag önálló elsajátítása,  
o közreműködés esetleges ellenőrzések során, 
o egyéb, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok és határidők tartása.  

 
Részletes feladatok és tevékenységek: 
 

• rendszeres kapcsolattartás a mentor vállalkozással, a megyei programkoordinátorral, az 
MKIK projektirodával, a szakmai megvalósító szervezettel és annak kijelölt szakértőivel, 

http://www.vallalkozztudatosan.hu/
http://www.vallalkozztudatosan.hu/
mailto:mentor@mkik.hu
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• exportképességi bemeneti kérdőív kitöltése, a szükséges adatok és információk megadása 
és rendelkezésre bocsátása,  

• az e-learning tananyag elsajátítása, 

• részvétel a csapatépítő foglalkozásokon (2 alkalommal), 

• részvétel a csoportos mentorálási alkalmakon (8 alkalommal, alkalmanként 4 óra), 

• részvétel és konzultáció az egyéni tanácsadásokon, a felkínált tanácsadói szolgáltatás 
szükség szerinti igénybevétele (maximum 6*90 perc), 

• felmerülő kérdések megküldése a szakértők részére, elektronikus felületen keresztül, 

• saját vállalkozásra szabott exportterv elkészítése, kimeneti kérdőív (teszt) kitöltése, 

• részvétel az exportterv kiértékelő személyes konzultáción (1 alkalommal, 1,5 órában), 

• részvétel a megyei zárórendezvényen. 
 
Kötelező vállalások 
 
A mentorált vállalkozásnak a külpiaci mentorálás végéig, azaz jelenleg 2020. december 31-ig tartó 
időszakban összesen 11 alkalommal részt kell vennie a mentorálási folyamatban (1 alkalom egyéni 
értékelés, 8 alkalom interaktív csoportos foglalkozás és 2 alkalom csapatépítő tréning).  
Emellett a program lehetőséget biztosít nyílt szakértői konzultációs alkalmakon való részvételre, a 
szakértői napokon egyéni tanácsadás formájában szakértő áll rendelkezésre. 
 
A mentorált vállalkozásnak a programban való részvételét jelenléti íven igazolnia szükséges, 
melyhez a csoportos mentorálási alkalmak közül legalább 7 alkalmon kötelező a kérelemben 
rögzített munkatársak személyes részvétele és további 4 alkalmon lehetséges egy 
meghatalmazással rendelkező képviselő jelenlétének biztosítása.  
 
A mentorálás előnyei a mentorált vállalkozás részére 
 

• lehetőséget nyújt új külpiaci lehetőségek feltérképezéséhez, a külpiacra lépés, vagy a 
külpiaci bővülés folyamatának megkezdéséhez egy tapasztalt mentor vállalat, valamint 
szakértői segítséggel. 

• lehetőséget biztosít üzleti kapcsolatépítésre a megyei/országos szintű külpiaci fejlesztési 
csoportok révén. 

 
A területi egységenként kiválasztott mentorvállalkozások összefoglaló ismertetése és 
szerepe 
 
A programba történő jelentkezés feltétele, hogy a vállalkozás kérelmében jelölje meg, hogy mely 
területi egységben (azaz melyik megyében vagy a fővárosban) szeretne a programban részt venni. 
Nem elvárás, hogy a mentorált vállalkozás a tevékenység végzésének helyével azonos területi 
egységbe jelentkezzen, azonban vállalnia kell, hogy a feltüntetett területi egységben vesz majd részt 
fizikailag a projektben a mentorálási folyamat során mindvégig, tehát az ott szervezett csoportos 
képzéseken, illetve egyéni tanácsadáson kell megjelennie.  
  
A mentoráltak a teljes mentorálás során egy adott mentorvállalkozással működnek együtt és 
vesznek részt a folyamatokban. A kiválasztási folyamat során a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
a mentorvállalatokkal közösen hozza meg a döntést arra vonatkozóan, hogy egy adott területi 
egységben a jelentkezők mely mentorvállalattal fognak együttműködni.  
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A mentorprogramban részt vevő, választható mentorvállalkozások adatai: 

 

Mentor vállalkozás 
megnevezése 

Adószám Cím Fő tevékenységi terület 

Heves megye 

Sanatmetal Kft. 11172790-2-10 
3300 Eger, 
Faiskola 5. 

Traumatológiai, ortopédiai, 
gerincsebészeti, fogászati, 
állatgyógyászati implantátumok 
és nagyízületi protézisek gyártása 
és forgalmazása 

MÁTRAMETÁL Kft. 11164267-2-10 
3332 Sirok, 
Liszkó völgy 
1002/7.hrsz 

Fém csomagolóeszközök - 
alumínium aeroszol palackok és 
alumínium tubusok - gyártása 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

RIGO Kft. 10489206-2-43 
1221 Budapest, 
Orsovai utca 3. 

Könyvkötőgép gyártás, 
szerszámgyártás  

Jász-Plasztik Kft. 10370782-2-16 
5100 Jászberény 
Necső-telep 1. 

Műanyagfeldolgozás, 
akkumulátorgyártás 

Tolna megye 

Vajda-Papir Kft. 11891095-2-44 
2330 
Dunaharaszti, 
Némedi út 51. 

Háztartási, egészségügyi 
papírtermék gyártása 

Bodri Pincészet Kft. 13774738-2-17 
7100 Szekszárd, 
Vitéz u. 1. 

Szőlőtermesztés, borkészítés, 
vendéglátás, kereskedelem 

Zala megye 

CREATON South-
East Europe Kft. 

12766680-2-20 
8960 Lenti, 
Cserépgyár utca 
1. 

Agyag tetőcserép és 
tartozékainak gyártása és 
forgalmazása 

3B Hungária Kft. 11342333-2-20 

8900 
Zalaegerszeg, 
Wlassics Gy.u. 
13. 

Anyagmozgató és 
anyagfeldolgozó berendezések 
gyártása 

 
 

IV. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 

IV.1. Jelentkező mentorált vállalkozások köre 
  
Külpiaci mentoráltnak olyan vállalkozás jelentkezhet, amely az alábbi kritériumok mindegyikének 
együttesen megfelel: 
 
a) 

aa) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
(KKV törvény) rendelkezései alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek – 
figyelembe véve a kapcsolt és partnervállalkozásokat is; 
ab) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),és  
ac) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, 
szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
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székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaság fióktelepe, és 
ad) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 

 
b) Jogi forma szerint: 
 

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági 
társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti 
társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit 
közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)  
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló 
vállalkozó) 
bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég) 
bd) szövetkezetek (12)  

 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
 

IV.2. Jelentkezésből kizárt vállalkozások 
 
Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, ha: 
 

1) amely nem teljesíti együttesen a IV.1. pontban meghatározott feltételeket;  
2) amely kizárólag kereskedelmi tevékenységet folytat; 
3) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban; 
4) amelynek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 
5) amely nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak; 
6) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt áll; 

7) amelynek a jelentkezés benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a 
saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

8) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a jelentkezésre vonatkozó elbíráló döntés 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy 
ilyen nyilatkozatot tett a jelentkezés benyújtásakor; 

9) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 
által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a jelentkezés benyújtásának időpontjában; 

10) amely vállalkozás nem minősül átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint; 

11) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 

12) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) 
foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

13) amely kiválasztása, támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné; 
14) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 
15) amely vállalkozás számára az elmúlt három pénzügyi évben Magyarországon odaítélt 

csekély összegű támogatásának halmozott bruttó értéke meghaladja a 200 000 eurót, 
továbbá amelynek nem áll rendelkezésére az V. pontban továbbadott előnyként 
meghatározott összegnek megfelelő csekély összegű támogatási keret; 
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16) amely nem felel meg a csekély összegű támogatás igénybevételére vonatkozó szabályoknak 
(a mellékelt Támogatási Útmutató 4. pontjának csekély összegű (de minimis) támogatásra 
vonatkozó részében). 

 
 

IV.3. A jelentkezés benyújtásának határideje és módja 
 
A jelentkezések benyújtása 2020. 02. 03-től 2020. 02. 28.-ig lehetséges. 
 
A jelentkezéseket a projekt honlapján (www.vallalkozztudatosan.hu) kialakított online jelentkezési 
felületen, kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani az előírt mellékletekkel együtt. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezés adattartalmát 
hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem 
minősített elektronikus aláírással5 látták el - postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az 
elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb a benyújtást követő 3 munkanapon 
belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 
szolgáltatás6/futárposta-szolgáltatás7 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 
igénybevételével vagy személyesen a következő címre:  
 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
GINOP112 Projektiroda 

1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (G112-KULPIACI-3), a 
támogatást igénylő nevét és címét. 
 
Jelen pályázati felhívásra egy vállalkozás csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. 
 
 

IV.4. A kiválasztás eljárásrend és kritériumok 
 
Jelen pályázati felhívás keretében 3 megyében (Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
Tolna megye, Zala megye) összesen legfeljebb 10 mentorált vállalkozás kerül kiválasztásra. 
 

 
5 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott 
létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
6 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az 
időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt 
követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi 
viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt 
többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

 
7 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő 
- időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy 
a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely 
időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén 
megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai 
szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 

http://www.vallalkozztudatosan.hu/
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A jelentkezések befogadását és a jelentkezési határidő lejáratát követően a beérkezett 
jelentkezések formai, jogosultsági ellenőrzésére kerül sor. A formai, jogosultsági ellenőrzés 
alkalmával – amennyiben szükséges – a pályázatok hiánypótlási eljáráson eshetnek át. 
 
Az eljárásrenddel kapcsolatos részletszabályokat a felhívás mellékletét képező Támogatási 
Útmutató tartalmazza.  
 
A formailag, jogosultságilag megfelelt pályázatok tartalmi értékelését a pályázati felhívásban 
közzétett – a jelentkező előtt is ismert – szempontok szerint az MKIK által felkért szakértők végzik. 
A tartalmi értékelés 3 különböző területi egységre kialakított eredményei alapján a döntést az MKIK 
főtitkára hozza meg, a mentor vállalatok bevonásával. A döntés során kerül meghatározásra, hogy 
az adott területi egység melyik mentor vállalatával kell a mentorálás során együttműködni. 
 
Amennyiben valamely területi egységben a maximális meghatározottnál több vállalkozás jelentkezik, 
a pontozás alapján kialakult sorrendnek megfelelően születik döntés. 
 
Jelen felhívás keretében kiválasztásra kerülhetnek azon jelentkezők, amelyek megfelelnek, a 
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, 
valamint az alábbi kritériumoknak: 
 

1. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

Amennyiben az alábbi hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor az MKIK hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőt.  

 

1. 
A jelentkező által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan 
és határidőben benyújtásra került.  

2. A jelentkező megfelel a Felhívás IV.1. Támogatást igénylők köre pontban foglalt feltételeknek. 

3. 
A jelentkezőre nem vonatkoznak a Felhívás IV.2. Jelentkezéseket nem nyújthatnak be pontban 
foglalt feltételek. 

4. A VIII. Csatolandó mellékletek fejezetben felsorolt minden releváns dokumentum csatolásra került.  

5. 
A jelentkező átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint; 

6. 
A kérelemben tervezett tevékenység az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. 

 
2. Tartalmi értékelési szempontok: 
 
Az értékelés a következő, 4 szempontot tartalmazó rendszer alapján történik, a támogatási 
kérelemben szereplő információk alapján, 0 és 45 pont közötti, pontonként változó értékeléssel. 
Tisztázó kérdés(ek) feltételére és megválaszolására nincs lehetőség. 
  
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és nyilatkozatok a 
vállalkozásnak a dokumentumőrzési időszak végéig szükséges megőriznie, azokat az ellenőrző 
szervek a helyszínen ellenőrizhetik.  
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A pozitív döntést követően a kiválasztott mentorált vállalkozásokkal Támogatási Szerződés 
megkötésére kerül sor, amely tartalmazza a mentoráltak vállalásait, titoktartási feltételeket, valamint  
egyéb részleteket, rendelkezéseket. A Megállapodás tervezete jelen felhívás mellékletét képezi. 
 
 

 Értékelési szempont Érték 

1. 

Az értékesítés (azon belül export) jelenlegi helyzete és lehetőségei a 

vállalkozáson belül 

A támogatást igénylő jelenleg nem exportál terméket és jelenleg még nem képes 

konkrét termékek, áruk exportálására: 0 pont 

A támogatást igénylő exportőrként jelenleg nincs jelen egyetlen külföldi piacon sem, 

de képes konkrét termékek, áruk exportálására: 5 pont 

A támogatást igénylő exportőrként jelenleg is jelen van legalább egy külföldi piacon: 

10 pont 

0-10 pont 

2.  

Rendelkezik exporttal foglalkozó vezetővel és/vagy munkatárssal 
(munkatársakkal) 

A támogatást igénylő nem rendelkezik exporttal foglalkozó vezetővel és/vagy 
munkatárssal: 0 pont 

A támogatást igénylő rendelkezik legalább 1 fő, exporttal foglalkozó vezetővel 
és/vagy munkatárssal:10 pont 

 

0-10 pont 

3.  

Díjak, nemzetközi kiállítások 

Nem kapott sem a vállalkozás, sem a terméke, sem a munkatársa nemzeti vagy 
nemzetközi díjat, elismerést és/vagy 3-nál kevesebb nemzetközi kiállításon vett 
részt: 0 pont 

Nemzeti díjat, elismerést kapott a pályázó vállalkozás és/vagy terméke és/vagy 
munkatársa és/vagy legalább 3 maximum 5 nemzetközi kiállításon vett részt: 5 pont 

Nemzetközi díjat, elismerést kapott a pályázó vállalkozás és/vagy terméke és/vagy 
a munkatársa, és/vagy több mint 5 nemzetközi kiállításon vett részt: 10 pont 

0-10 pont 

4.  

A vállalkozás árbevétele, növekedési lehetőségei 

A támogatást igénylő utolsó, teljes, lezárt üzleti évében az azt megelőző 
teljes, lezárt üzleti évéhez képest az értékesítés nettó árbevétele: 

Csökkent: 0 pont 

Stagnált: 5 pont 

Kevesebb mint 10%-kal nőtt:10 pont 

Több, mint 10%-kal nőtt: 15 pont  

0-15 pont 

Összesen: 0- 45 pont  
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V. FINANSZÍROZÁSSAL ÉS FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK 
 
A támogatás formája, mértéke  
 
A mentorálási, képzési és tanácsadási tevékenységek igénybevétele során nem történik tényleges 

támogatás folyósítás (pénzmozgás) az MKIK és a mentorált vállalkozás között. A keletkező 

költségeket közvetlenül az MKIK (illetve a projektet megvalósító konzorcium) finanszírozza, majd a 

megvalósulást követően nyilatkozatot állít ki a mentorált vállalkozás részére, melyben összegzi a 

projekt keretében felhasznált, forintban kimutatott támogatás rá eső mértékét (továbbadott előny). 

Jelen pályázati felhívás keretében a támogatható tevékenységek csekély összegű (de minimis) 

támogatási kategórián kerülnek elszámolásra.  

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A programban való részvétel során összesen maximum nettó 400 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatás kerül továbbadott előnyként elszámolásra, mely összeget a támogatást igénylőnek a 
rendelkezésére álló csekély összegű támogatási keretéből szükséges biztosítania.  
 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a. 
 
Biztosítékok köre 
 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 
Fenntartási kötelezettség:  
 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 

VI. TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK ÉS KATEGÓRIÁK 

 
A GINOP-1.1.2-VEKOP-17 kódszámú Felhívás 3.2 pontja értelmében, a Felhívás második 
projekteleme keretében a 3.1.2.1. 6) pont alatt szereplő továbbadott előny tekintetében az MKIK 
minősül támogatást nyújtónak. Az MKIK, mint támogatást nyújtó a 3.1.2.1. 6) pont a) alpontja alatt 
szereplő „A mentorált KKV-k részvétele a mentorálási alkalmakon” tevékenységet a 255/2014. (X. 
10.) Korm. rendelet 6. § 1. pont: a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése jogcímen, Csekély 
összegű (de minimis) támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont) kategórián nyújtja 
a költségtérítést a Mentornak a Felhíváshoz elkészített Támogatási Útmutató alapján.  
 
A csekély összegű (de minimis) támogatások igénybevételéről és felhasználásáról további 
információt a mellékelt Támogatási Útmutatóban található. 
 

VII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 
Az MKIK fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhívást a benyújtási határidőt megelőzően 
bármilyen időpontban, azonnali hatállyal felfüggessze, meghosszabbítsa vagy lezárja, amelyről az 
MKIK indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.vallalkozztudatosan.hu oldalon. 
 
Jelen pályázati felhívásra megadott személyes és céges adatokat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) a jelentkezési lap alapján az adatvédelmi jogszabályokban, valamint 

http://www.vallalkozztudatosan.hu/
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Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint tartja nyilván és kezeli, amely 
https://mkik.hu/kozerdeku-adatok oldalon letölthető. 
 
További információ a pályázati felhívással kapcsolatban a www.vallalkozztudatosan.hu található, 
valamint a mentor@mkik.hu email címen kérhető a pályázat benyújtási határidejéig. 
 
Kérjük, hogy a kérelmet a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék el. 
 
 

VIII. A KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK LISTÁJA 
 
A kérelem elkészítésekor (jelentkezési lap és nyilatkozat) a következő mellékleteket az eredeti 
példányok elektronikus másolataként szükséges csatolni: 
 

a) A jelentkező hivatalos képviselőjének (együttes aláírási jog esetén: képviselőinek) eredeti 

aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta. 

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell 

lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. 

Egyéni vállalkozók esetében a személyi igazolvány másolatát szükséges mellékelni.  

b) Hatályos cégkivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által 

hitelesített példánya a támogatást igénylő vállalkozás tekintetében, valamint amennyiben a 

Felhívás IV.1 és IV.2. pontjában foglalt feltételt jogelőd társaság adataival vagy olyan 

gazdasági társasággal kapcsolatban igazolja, amelyben többségi befolyásolási, irányítási és 

ellenőrzési lehetőséget biztosító befektetéseket realizál, az adott vállalkozás esetében is 

szükséges csatolni (cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi Minisztérium mellett 

működő Céginformációs Szolgálat által kiállított hiteles igazolás is), amennyiben az 

Igazságügyi Minisztérium adatbázisából lekérhető hatályos cégkivonat nem áll 

rendelkezésre. 

c) A támogatást igénylő vállalkozás, valamint amennyiben a Felhívás IV.1 és IV.2. pontjában 

foglalt feltételt jogelőd társaság adataival vagy olyan gazdasági társasággal kapcsolatban 

igazolja, amelyben többségi befolyásolási, irányítási és ellenőrzési lehetőséget biztosító 

befektetéseket realizál, az adott vállalkozás jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója a legutóbbi teljes, lezárt üzleti év 

vonatkozásában, amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ 

oldalra.  

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el. 

d) De minimis nyilatkozat eredeti példányban, cégszerűen aláírva, a felhívás mellékleteként 

közzétett sablonnak megfelelően. 

e) A jelentkezés adattartalmát hitelesítő, eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozat. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. 

A kérelem adattartalmát hitelesítő nyilatkozat aláírását és elküldését a jelen Felhívás IV.3. 

pontjában meghatározott módon kell elvégezni.  

 

https://mkik.hu/kozerdeku-adatok
http://www.vallalkozztudatosan.hu/
mailto:mentor@mkik.hu
http://e-beszamolo.im.gov.hu/
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IX. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 
 
A pályázati felhívás mellékletei 
 

1. számú melléklet: Támogatási Útmutató 
2. számú melléklet: Nyilatkozat minta 
3. számú melléklet: De minimis nyilatkozat 
4. számú melléklet: Támogatási Szerződés (tervezet) 
5. számú melléklet: Online jelentkezési lap kivonata 
6. számú melléklet: Eljárásrendi információk 

 

 


