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Jelen  felhívásra  kizárólag  azon  vállalkozások  nyújthatnak  be  támogatási  kérelmet,
amelyek a vállalati alapadataik szerint az alábbi kritériumoknak megfelelnek:

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (kis- és középvállalkozások (KKV) törvény) rendelkezései alapján mikro-,
kis-  és  középvállalkozásnak  minősülnek  –  figyelembe  véve  a  kapcsolt  és
partnervállalkozásokat is, és

 rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott)  üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

 Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon székhellyel,
vagy  telephellyel  rendelkező  gazdasági  társaságok,  szövetkezetek,  egyéni
vállalkozók,  egyéni  cégek  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség  területén
székhellyel  és  Magyarországon  fiókteleppel  rendelkező  szövetkezetek  vagy
gazdasági társaságok fióktelepei, és

A jogi formájuk szerint pedig megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 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) vagy,

 egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó) vagy,
 egyéni cégek (228 – egyéni cég) vagy,
 szövetkezetek (12).

A  program  keretében  az  MKIK  legalább  1.500  db  -  közöttük  200  db  újonnan
alapított - Magyarországon működő mikro-, kis- és középvállalkozás számára nyújt
pénzügyi és vállalkozói szemléletformáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

Újonnan  alapított  vállalkozásnak  a  programba  való  jelentkezése  előtt  legfeljebb
három  teljes  évvel  korábban  bejegyzett  vállalkozás  minősül.  A  vállalkozás  nem
minősül újnak, amennyiben csak a cégformája változik.

3



A pénzügyi és vállalkozói szemléletformálásban résztvevő KKV-k maximum 10%-a
lehet  Közép-magyarországi  régióban  székhellyel,  telephellyel  rendelkező
vállalkozás,  míg  90%-a  kevésbé  fejlett  régiókban  (Budapest  és  a  Közép-
magyarországi  régió  kivételével  Magyarország  összes  régiója)  székhellyel,
telephellyel rendelkező vállalkozás.

Kik nem vehetnek részt a pályázatban?

Nem ítélhető meg a támogatás azon támogatást igénylőnek:

1) amely  nem  teljesíti  együttesen  a  felhívás  III.  fejezetének  1.  a-b)  pontjában
meghatározott feltételeket; 

2) amelynek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a
támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

3) amely  csőd-,  felszámolási,  végelszámolási  vagy  egyéb  –  a  megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott  – eljárás, illetve külön törvény szerinti
adósságrendezési eljárás alatt áll;

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

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

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

7) 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;

8) amely az Európai  Bizottság európai  uniós versenyjogi  értelemben vett  állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
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9) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.)  foglaltak  szerint  nem  felel  meg  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok
követelményének;

10)amely kiválasztása, támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné;
11)amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
12)amely vállalkozás költségtérítésként csekély összegű támogatást vesz igénybe és

az  elmúlt  három  pénzügyi  évben  Magyarországon  odaítélt  csekély  összegű
támogatásának halmozott bruttó értéke meghaladja a 200 000 eurót;

13)amely nem felel  meg a csekély összegű támogatás  igénybevételére vonatkozó
szabályoknak (a mellékelt Támogatási Útmutató 4. pontjának csekély összegű (de
minimis) támogatásra vonatkozó részében)

14)amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes
vagy  jogi  személyek  részére,  amelyek  a  támogatási  kérelem  benyújtását
megelőző  jóváhagyott,  legutolsó  lezárt  üzleti  év  éves  beszámoló  szerinti
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Milyen cégeknek ajánlott a Pénzügyi és Vállalkozói Szemléletformálás (PVSZ) alprojekt?

Minden  olyan  hazai  mikro-,  kis-  és  középvállalkozásnak  érdemes  részt  vennie  a
programban,  aki  saját  versenyképességét  növelné,  stabilitását  és  növekedési
hatékonyságát  javítaná  az  innovatív  szemlélet,  pénzügyi-  és  üzleti  tudásának
fejlesztése révén.

Olyan  KKV-knak  ajánljuk,  melyek  fejlesztéseik  megvalósításához,  a  vállalkozásuk
számára  legalkalmasabb  pénzügyi  eszközök  kiválasztásához,  az  igénylési
dokumentáció  elkésztéséhez  térítésmentes,  pénzügyi  tanácsadói  támogatást
szeretnének igénybe venni.

A  fenti  KKV-k  mellett  ajánlott  a  PVSZ  (Pénzügyi  és  Vállalkozói  Szemléletformálás
alprojekt)  azon  vállalkozásoknak  is,  melyek  pályáznak  a  GINOP  PLUSZ

(Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program  Plusz)  kiírásokra,  ugyanis  a
projektbe való bekapcsolódás, majd sikeres teljesítés esetén, a visszatérítendő támogatás
20%-a vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Hasonlóképpen előnyös a projektben való részvétel annak az összesen mintegy 4.300
vállalkozásnak, amelyek a GINOP-1.2.8 és VEKOP-1.2.6 kedvezményezettjei, ugyanis az
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egy  éves  fenntartási  időszakot  követően  visszamért  -  eredményességi  célok  elérése
esetén  részben  vagy  egészben  átalakítható  a  visszatérítendő  támogatás  vissza  nem
térítendő  támogatássá.  Ennek  feltétele,  hogy  az  eredményességi  mérés  értékelési
szempontoknál az átfordulás teljes körű teljesítéséhez a  kapható 80 pontból 41 pontot

elérjen a KKV. Ebből a 41 pontból 5 pont megszerezhető úgy, hogy a vállalkozás teljesíti az
Országos  Vállalkozói  Mentorprogramon  belül  található  Pénzügyi  és  Vállalkozói
Szemléletformálás alprojekt e-learning tananyagát és tanácsadási programelemét.

Az  Országos  Vállalkozói  Mentorprogram  más  alprogramjában  részt  vevő  cégek  részt
vehetnek-e?

Igen,  részt  vehetnek,  nem  jelent  kizáró  okot  az  Országos  Mentorprogram  más
alprojektjében való részvétel.  Amennyiben a vállalkozás jelentkezik a programra, és
megfelel a PVSZ pályázati felhívás feltételeinek, akkor saját fejlesztési elképzeléseihez
igénybe veheti a szolgáltatást.

Pénzügyi szolgáltatók igénybe vehetik-e a szolgáltatást?

Amennyiben  a  pénzügyi  szolgáltató  megfelel  a  PVSZ  pályázati  felhívás  alábbi
feltételeinek, akkor saját fejlesztési elképzeléseihez igénybe veheti a szolgáltatást.

Amennyiben a vállalati alapadataik szerint az alábbi kritériumoknak megfelelnek:

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (kis- és középvállalkozások (KKV) törvény) rendelkezései alapján mikro-,
kis-  és  középvállalkozásnak  minősülnek  –  figyelembe  véve  a  kapcsolt  és
partnervállalkozásokat is – és

 rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott)  üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

 Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon székhellyel,
vagy  telephellyel  rendelkező  gazdasági  társaságok,  szövetkezetek,  egyéni
vállalkozók,  egyéni  cégek  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség  területén
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székhellyel  és  Magyarországon  fiókteleppel  rendelkező  szövetkezetek  vagy
gazdasági társaságok fióktelepei, és

 Amennyiben a jogi formájuk szerint, az alábbi kritériumoknak megfelelnek:
 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) vagy,

 egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó) vagy,
 egyéni cégek (228 – egyéni cég) vagy,
 szövetkezetek (12).

Újonnan alapított vállalkozásnak a programba való jelentkezése előtt legfeljebb három
teljes évvel korábban bejegyzett vállalkozás minősül. A vállalkozás nem minősül újnak,
amennyiben csak a cégformája változik.

A pénzügyi-  és  vállalkozói  szemléletformálásban résztvevő  KKV-k  maximum 10%-a
lehet  Közép-magyarországi  régióban székhellyel,  telephellyel  rendelkező vállalkozás,
míg  90%-a  kevésbé  fejlett  régiókban  (Budapest  és  a  Közép-magyarországi  régió
kivételével  Magyarország  összes  régiója)  székhellyel,  telephellyel  rendelkező
vállalkozás.

Kapható-e információ az aktuális finanszírozási lehetőségekről a programban való részvétel
nélkül?

Nem. A finanszírozási  dokumentumcsomag tartalma csak a Pénzügyi  és Vállalkozói
Szemléletformálás alprojekt  programba  pályázat  útján  bekerült  és  az  e-learning
képzést sikeresen lezáró vállalkozások számára elérhető. 

Hogyan történik a programra való jelentkezés, pályázás?
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A  jelentkezés  /  regisztráció  a  projekt  hivatalos  honlapján
(www.vallalkozztudatosan.hu) lehet a Mentorsys rendszeren keresztül. Ki kell tölteni
egy online  jelentkezési  űrlapot,  valamint  a  kapcsolódó  nyilatkozatokat,  majd ezeket
elektronikusan  és  ha  nem  minősített  elektronikus  aláírással  vagy  azonosításra
visszavezetett  dokumentumhitelesítés  szolgáltatásnak  (AVDH)  köszönhető  aláírással
látták el postai úton is be kell küldeni. A regisztrációval egyben a pályázati felhívásban
részletezett részvételi feltételeket is elfogadják a jelentkező vállalkozások.

A jelentkezések benyújtása 2022. február 15-ig lehetséges.

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  jelentkezés  során  benyújtott,  a  jelentkezés  adattartalmát
hitelesítő  nyilatkozat,  valamint  a  de  minimis  nyilatkozat,  és  ha  releváns,  a  program
eredmények  székhelytől  eltérő  hasznosulásáról  szóló  nyilatkozat  papír  alapú,  eredeti,
képviselő  által  aláírt  példányát –  ha  azt  nem  minősített  elektronikus  aláírással  vagy
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatásnak (AVDH) köszönhető
aláírással  látták  el  -  postai  úton  vagy  személyesen  is  be  kell  nyújtani  legkésőbb  az
elektronikus benyújtást  követő 3 munkanapon belül  zárt csomagolásban, postai  ajánlott
küldeményként  vagy  expressz  postai  szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás  (garantált
kézbesítési  idejű  belföldi  postai  szolgáltatás)  igénybevételével  vagy  személyesen  a
következő címre: 

8



Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

GINOP112 Projektiroda

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

A küldeményen jól láthatóan fel kell tüntetni a felhívás kódszámát (GINOP112-PVSZ-
2021), a támogatást igénylő nevét és címét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés abban az esetben minősül beérkezett pályázatnak,
ha a papír alapon beküldendő nyilatkozatok az MKIK GINOP112 Központi Projektirodába
postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás
(garantált  kézbesítési  idejű  belföldi  postai  szolgáltatás)  igénybevételével  vagy
személyesen úton beérkeztek. 

Amennyiben  a  beküldendő  nyilatkozatokat  minősített  elektronikus  aláírással  vagy
azonosításra  visszavezetett  dokumentumhitelesítés  szolgáltatásnak  (AVDH)  köszönhető
aláírással látták el, abban az esetben az online jelentkezési felületen történő beküldés dátuma
számít a pályázat beérkezési dátumának.

A pályázati felhívásra egy vállalkozás csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Mit kell tennie egy vállalkozásnak, hogy részt vehessen a programban?

Amennyiben a pályázati felhívás alapján úgy ítéli meg, hogy vállalkozása megfelel a
feltételeknek,  a  projekt  hivatalos  honlapján  tud  regisztrálni:
www.vallalkozztudatosan.hu  .  

Regisztrációt  követően  a  pályázat  benyújtása  a  projekt  hivatalos  honlapján
(www.vallalkozztudatosan.hu)  elérhető,  Mentorsys  rendszeren  keresztül  történik.  A
Felhívás III.3.  – Jelentkezés benyújtásának határideje és módja - pontjában foglaltak
szerint minősül a pályázat beérkezett jelentkezésnek.
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Mivel jár a programban való részvétel?

A  sikeres  pályázók  hozzáférést  kapnak  az  öt  modulból  álló  Tudatos  Vállalkozói
Ismeretek  e-learning  alapú  tananyaghoz,  amelynek  sikeres  elvégzését  követően,  a
vállalkozások  minimum  egy,  maximum  kettő  alkalommal  személyes  vagy  online
pénzügyi  konzultációban  részesülnek,  melynek  keretében  a  vállalkozás  céljaihoz
leginkább igazodó finanszírozási eszköz kiválasztásában és az igénylési dokumentáció
véleményezésében  kapnak  szakértői  segítséget.  Továbbá  az  első  konzultáció
alkalmával a finanszírozási dokumentumcsomag is átadásra kerül.

Mit kap a résztvevő cég a PVSZ keretében?

A  Pénzügyi  és  Vállalkozói  Szemléletformálás  program  során  biztosított  támogatás
keretében  a  résztvevő  vállalkozás  egyrészt  egy  e-learning  alapú  képzést,  másrészt
szakértőkkel folytatott konzultáció formájában megvalósuló pénzügyi tanácsadást kap. 

Az első 1500, e-learning tananyagot sikeresen teljesítő ügyfél számára elérhetővé válik
a konzultációs lehetőség, mely során átveszi a finanszírozási  dokumentumcsomagot.
Továbbá a pénzügyi helyzetének felméréséhez, a finanszírozási dokumentumcsomag
feldolgozásához ingyenes szakértői segítséget kap.

Mi a kedvezmények igénybevételének feltétele?

Az érdeklődő vállalkozásoknak a következő feltételeknek kell eleget tenniük, hogy be
tudják nyújtani pályázatukat:

• 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, és 

• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott)  üzleti évvel  (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 
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• Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon székhellyel,
vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók,
egyéni  cégek  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség  területén  székhellyel  és
Magyarországon  fiókteleppel  rendelkező  szövetkezetek  vagy  gazdasági  társaságok
fióktelepei, és 

Kötelező a jelentkezéshez a regisztráció?

Igen.  A  jelentkezés  /  regisztráció  a  projekt  hivatalos  honlapján
(www.vallalkozztudatosan.hu) lehet a Mentorsys rendszeren keresztül. Ki kell tölteni
egy online  jelentkezési  űrlapot,  valamint  a  kapcsolódó  nyilatkozatokat,  majd ezeket
elektronikusan  és  ha  nem  minősített  elektronikus  aláírással  vagy  azonosításra
visszavezetett  dokumentumhitelesítés  szolgáltatásnak  (AVDH)  köszönhető  aláírással
látták el postai úton is be kell küldeni. A regisztrációval egyben a pályázati felhívásban
részletezett részvételi feltételeket is elfogadják a jelentkező vállalkozások.

Mennyibe kerül a PVSZ szolgáltatás?

A  Pénzügyi  és  Vállalkozói  Szemléletformálás alprojekt  keretében  biztosított
szolgáltatások  piaci  értéke  114  500  Ft,  amelyhez  a  sikeresen  pályázó  (azaz  a
programban részt vevő) vállalatok térítésmentesen juthatnak hozzá.
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Mi az a de minimis keret?

Az  EU  jogalkotói  úgy  ítélték  meg,  hogy  bizonyos  összeg  alatti  támogatások  nem
versenytorzító hatásúak, ezért megalkották a csekély összegű támogatások, azaz a  de
minimis támogatások szabályozási körét.

Az  EU  bizottság  rendeletei  (1407/2013/EU bizottsági  rendelet  2.  cikk  (2)  bekezdése)
szerint, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző  két  pénzügyi  év  során,  az  odaítélt  csekély  összegű  támogatások  bruttó
támogatástartalma  tagállamonként  nem haladhatja  meg  –  alapesetben  –  a  200 000
eurónak megfelelő forintösszeget (közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget).  A
figyelembe veendő 3 éves időszakot gördülő módszerrel kell értékelni. Minden egyes új
csekély összegű támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint az előző
két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások teljes összegét kell figyelembe
venni.

„Egy  és  ugyanazon  vállalkozás”:  valamennyi  vállalkozás,  amelyek  között  az  alábbi
kapcsolatok legalább egyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai
szavazati jogának többségével;

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás
igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik
vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak
alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek
megfelelően;

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az
adott  vállalkozás  egyéb  részvényeseivel  vagy  tagjaival  kötött  megállapodás
szerint  egyedül  ellenőrzi  az  említett  vállalkozás  részvényesei,  illetve  tagjai
szavazati jogának többségét.
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A fentiekben említett  kapcsolatok bármelyikével  egy vagy több másik vállalkozáson
keresztül (közvetetten) rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak
kell tekinteni.

A csekély összegű támogatásról Magyarország az EU jogszabályokban meghatározott
eljárásrend szerint jár el és vezeti nyilvántartását.

Nem nyújtható  de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével,
feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnak, (kivéve azokat, amelyekre
a Bizottság  1408/2013/EU rendelete  vonatkozik)  a  halászathoz,  akvakultúrához  (vízi
élőlényekkel  (növények,  állatok)  kapcsolatos  gazdálkodás,  termelés,  tenyésztés)
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak. 

Továbbá  az  exporttal  kapcsolatos  tevékenységek  (különösen:  az  exportált
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával,
működtetésével  vagy  exporttevékenységgel  összefüggésben  felmerülő  egyéb  folyó
kiadásokkal  kapcsolatos  támogatás)  támogatásához,  teherszállító  járművek
megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak.

Hogyan vesszük igénybe a támogatást a de minimis keretből?

A de minimis támogatással kapcsolatos igazolást a támogatást nyújtó (MKIK) adja ki, az
általa nyújtott támogatás de minimis jellegéről és támogatástartalmáról.

A  támogatást  kérőnek  írásban  be  kell  nyújtania  nyilatkozatát  a  támogatás  évében,
valamint az azt megelőző 2 év alatt kapott de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek
a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a
vállalkozás részére  de minimis támogatásként megítéltek.  A nyilatkozatot a korábban
támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.

Csekély  összegű  állami  támogatásnak  minősül  minden  olyan  állami  (központi
költségvetési,  elkülönített  állami pénzalapok,  társadalombiztosítási  alapok,  a helyi és
kisebbségi  önkormányzatok  illetve  az  Európai  Unió  közösségi  forrásai)  forrásból
nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell
tekinteni. 
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A nyilatkozatban tételesen fel kell sorolni az adórendszeren keresztül vagy közvetlenül
kapott  csekély összegű támogatásokat forintban és euróban is  megadva,  valamint  a
támogatás bruttó támogatástartalmát.

Mit csinál a pályázat pozitív elbírálása után a vállalkozás?

A pályázat pozitív elbírálása után a vállalkozás támogatási  szerződést köt a Magyar
Kereskedelmi  és  Iparkamarával  (MKIK),  majd  hozzáférést  kap  az  e-learning  alapú
képzéshez. A Tudatos Vállalkozói Ismeretek e-learning képzés igazolt elvégzése esetén
a  vállalkozás  jogosult  lesz  a  legalább  egy  alkalommal  konzultáción  (szakértői
tanácsadáson)  való  részvételre,  amelyen a vállalkozás fejlesztési  igényeihez igazodó
finanszírozási lehetőségeket vitatják meg a szakértővel. A konzultáción a finanszírozási
dokumentumcsomag átadására és adaptálására is sor kerül.

Meddig vehető igénybe a szolgáltatás?

Az MKIK jelenleg hatályos támogatási szerződése alapján 2022. március 31-ig.

Mikor  válik  elérhetővé  az  e-learning  tananyag  a  programban  részt  vevő  vállalkozások
számára?

A pályázó  a  pályázati  anyag  benyújtása  során egyoldalú  nyilatkozatot  tesz.  Sikeres
jelentkezés  és  a  támogatás  megítélése  esetén  a  támogatási  szerződés  az  MKIK
támogatás  megítélését  tartalmazó  nyilatkozatának  pályázó  részére  történt
kézbesítésével létrejön. Támogató döntés esetén a KKV megkezdheti a PVSZ programot. 

A  támogatási  szerződéssel  rendelkező  KKV-k  részére,  a  PVSZ  program,  képzési
programelemének  keretében  elérhetővé  válik  az  öt  modulból  álló,  e-learning  alapú
online ismeretanyag, mely képzési törzsanyag elektronikusan is letölthető. 
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A  PVSZ  tevékenység  igénybevételére  a  pozitív  döntéstől  számítottan  60  nap  áll
rendelkezésére,  de  legkésőbb  2022.  március  16-ig szükséges  a  záróvizsga  sikeres
teljesítése.

Mennyi idő alatt kell elvégezni a tananyagot?

A programba vont vállalkozás feladata az e-learning tananyagot futtató informatikai
felületen  az  öt  modulból  álló  Tudatos  Vállalkozói  Ismeretek  képzés  elvégzése  és  a
záróvizsga sikeres teljesítése a támogatási szerződés létrejöttétől számított 60 naptári
napon belül, de legkésőbb 2022. március 16.

Hol zajlik a tanácsadás?

A  szakértői  konzultáció  egy  előre  egyeztetett  időpontban,  személyes,  vagy  online
térben  zajlik,  melyet  a  szakértők  szabad  kapacitásához  és  a  vállalkozás  igényeihez
igazítunk.

Mi a finanszírozási dokumentumcsomag tartalma?

A Pénzügyi és Vállalkozói  Szemléletformálás program részeként  a  résztvevők  olyan
finanszírozási  dokumentumcsomagot  kapnak,  amely  általánosan  bemutatja  a
projektbe  bevont  állami  támogatású  pénzügyi  termékeket,  továbbá  univerzális
segítséget  nyújt  számukra,  hogy  terveik  megvalósításához  megfelelő  terméke(ke)t
válasszanak a későbbiekben.

A dokumentumcsomag az alábbi elemeket tartalmazhatja:

1. Pályázati lehetőségeket összehasonlító táblázat (GINOP PLUSZ)
2. Támogatott  hiteleket  és  külső  visszatérítendő  forrásokat  összehasonlító

dokumentumok és táblázatok (hitel, lízing, tőkealap, faktoring, Széchenyi Kártya)
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3. Vállalkozások belső finanszírozását  segítő  táblázat (üzleti  terv,  likviditási  terv,
eredménykimutatás,  mérleg,  pénzintézeti  költségek,  kontrolling  mutatók,
fedezeti pont számítás, átfogó pénzügyi tervezés, kitöltési útmutató)

Mikor kapja meg a finanszírozási dokumentumcsomagot?

Az e-learning alapú képzést sikeresen teljesítő résztvevők számára, az első konzultációt
követően  letölthetővé  válik  a  Mentorsys  rendszerből  a  finanszírozási
dokumentumcsomag letölthetővé válik a Mentorsys rendszerből.

A dokumentumcsomag az alábbi elemeket tartalmazhatja:

1. Pályázati lehetőségeket összehasonlító táblázat (GINOP PLUSZ)
2. Támogatott  hiteleket  és  külső  visszatérítendő  forrásokat  összehasonlító

dokumentumok és táblázatok (hitel, lízing, tőkealap, faktoring, Széchenyi Kártya)
3. Vállalkozások belső finanszírozását  segítő  táblázat (üzleti  terv,  likviditási  terv,

eredménykimutatás,  mérleg,  pénzintézeti  költségek,  kontrolling  mutatók,
fedezeti pont számítás, átfogó pénzügyi tervezés, kitöltési útmutató)

Hol és hogyan érhető el az ügyfélszolgálat?

Személyesen:  a  területi  kereskedelmi  és  iparkamaráknál  a  megyei
programkoordinátorokkal  előzetesen  egyeztetett  időpontban  (elérhetőségük  a
https://www.vallalkozztudatosan.hu/?page_id=352 honlapon).

E-mailben: pvszinfo@mkik.hu (munkanapokon 72 órán belül várhatnak választ).

Telefonon: 

 munkanapokon,  ügyfélszolgálati  időben,  08:00  és  17:00  között  az  alábbi
elérhetőségeken: +36 1 211 0129 vagy +36 1 211 0130

 Ügyfélszolgálati időn kívül automata nyújt segítséget, előre rögzített 
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információval.
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