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Pályázati felhívás 

PÉNZÜGYI- ÉS VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETFORMÁLÁSBAN
RÉSZTVEVŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

KIVÁLASZTÁSÁRA

A felhívás kódszáma: GINOP112-PVSZ-2021

Jelen  felhívás  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  Magyarországon  működő  mikro-,  kis-  és  közepes  méretű
vállalkozások 1 (a  továbbiakban:  KKV)  támogatása  Tudatos  Vállalkozói  Ismeretek  e-learning
képzés biztosításával, és legfeljebb 1.500 db résztvevő számára szakértői konzultációval.

A pénzügyi- és vállalkozói  szemléletformálás célja,  hogy a KKV-k széles körét elérve adjon át
olyan  ismereteket,  amelyek  hozzájárulnak  a  vállalkozások  tudatos  finanszírozási  döntéseihez,
finanszírozási  eszközök  bevonásához,  ezzel  is  támogatva  gazdasági  fejlődésüket.  A  projekt
keretében a vállalkozások hozzáférhetnek azokhoz a szemléltető, gyakorlati pénzügyi ismeretek
bővítését célzó tananyagokhoz és konzultációkhoz, melyek segítségével tudatosabb döntéseket
hozhatnak. 

A cél elérése érdekében az MKIK a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
 3.000 db mikro-, kis- és középvállalkozás számára komplex, vállalkozói pénzügyi tudatos-

ságot fejlesztő szemléletformálási célú e-learning képzési programot.
 1.500 db (az 1.500 db-ból legalább 200 db újonnan2 alapított és az 1.500-ból legfeljebb 150

db  Közép-Magyarországi  régión  belüli  székhellyel  vagy  telephellyel  rendelkező)  KKV
részére  a  Tudatos Vállalkozói  Ismeretek e-learning alapú képzés elvégzését  és sikeres
vizsgáját követően a vállalkozások minimum egy, maximum kettő alkalommal személyes
pénzügyi  konzultációban  részesülhetnek,  melynek  keretében  a  vállalkozás  céljaihoz
igazodó  finanszírozási  eszközök  kiválasztásában  és  az  igénylési  dokumentáció
véleményezésében kapnak szakértői segítséget és visszajelzést. 

A jelen Felhívást meghirdető MKIK vállalja, hogy:
 a teljeskörűen és helyesen kitöltött és teljeskörű alátámasztó dokumentációval rendelkező

pályázatok támogatásáról  azok fizikai  (postai) érkezésétől vagy elektronikus és AVDH-s
hitelesítés esetén azok Mentorsys-be történő feltöltéstől számított 10 munkanap alatt dönt,

 folyamatosan elérhető ügyfélszolgálat biztosításával támogatja a sikeres együttműködést. 

A kérelmet benyújtó KKV az együttműködés keretében vállalja3, hogy kiválasztása esetén:
 elvégzi az e-learning képzést és abból sikeres vizsgát tesz,
 amennyiben az első 1.500 sikeresen vizsgát tett vállalkozás között van, akkor legalább egy

(igénye esetén legfeljebb két) alkalommal szakértői konzultáción vesz részt, és
 együttműködik az MKIK G112 Projektirodával, az érintett megyei programkoordinátorral és

jelen Felhívás II. pontjában szereplő feladatok teljesítése során.

1 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) rendelkezései szerinti vállalkozás

2 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 200 db újonnan 
alapított vállalkozás esetében a szükséges forrás elkülönítésre kerül.

3 A kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. 
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  az  1.  sz.  mellékletben  közzétett
Támogatási  Útmutató,  valamint  további  mellékletek,  amelyek  tartalmazzák  az  összes  szükséges
információt, a program működését és a további elvárásokat.

Felhívjuk  a  tisztelt  jelentkezők  figyelmét,  hogy  jelen  felhívás  és  mellékletei  esetén  az  MKIK  a
változtatás jogát  fenntartja,  ezért  kérjük,  hogy kövessék figyelemmel  a www.vallalkozztudatosan.hu
honlapon  és  a  https://www.facebook.com/vallalkozztudatosan Facebook  oldalon  megjelenő
közleményeket! 
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I. A PROGRAM CÉLJA ÉS FOLYAMATA
1. Célok

Jelen felhívást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-
00001  szerződésszámú,  Országos  Vállalkozói  Mentorprogram  elnevezésű  kiemelt  projekt  (a
továbbiakban:  Projekt)  kedvezményezettjeként  hirdeti  meg  pénzügyi-  és  vállalkozói
szemléletformálásban résztvevő KKV-k számára.

A program keretében az MKIK 3.000 db Magyarországon működő mikro-, kis- és középvállalkozás
számára nyújt pénzügyi- és vállalkozói szemléletformáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, ezen
belül  1.500 db -  közöttük 200 db újonnan4 alapított  -  Magyarországon működő mikro-,  kis-  és
középvállalkozás  részére  nyújt  szakértői  konzultációval  kiegészített  képzési  szolgáltatást.  Ez
utóbbi,  legfeljebb 1.500  db,  szakértői  konzultációban is  résztvevő  KKV 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.  A  pénzügyi  és  vállalkozói
szemléletformálás  során  a  finanszírozási  dokumentumcsomagban  államilag  támogatott
finanszírozási lehetőségek jelennek meg.

2. Folyamat

1. Regisztráció: a Mentorsys rendszer segítségével a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon.
2. Támogatási  Kérelem  benyújtása: a  www.vallalkozztudatosan.hu honlapon  elérhető

Mentorsys  rendszeren  keresztül  és  a  kötelező  és  opcionális  nyilatkozatok  eredetiben
(postán)  történő  megküldésével  vagy  elektronikus  és  AVDH-s  hitelesítés  esetén  ezek
Mentorsys-be való feltöltésével (részletesen ld. jelen Felhívás III. 2. pontjában). 

3. Elbírálás:  a teljeskörűen és helyesen kitöltött és teljeskörű alátámasztó dokumentációval
rendelkező  Támogatási  Kérelmek  támogatásáról  azok  fizikai  (postai)  érkezésétől  vagy
elektronikus és AVDH-s hitelesítés esetén azok Mentorsys-be történő feltöltéstől számított
10  munkanap  alatt  dönt.  A  regisztrált  pályázóknak  egy  alkalommal  van  lehetőségük
hiánypótlásra, teljeskörűen, 5 munkanapos határidő mellett. (részletesen ld. jelen Felhívás
III. 3. pontjában).

4. Szerződéskötés:  Jelen  Felhívásra  benyújtott  sikeres  jelentkezés  és  a  támogatás
megítélése esetén  a  támogatási  szerződés  az MKIK támogatás  megítélését  tartalmazó
nyilatkozatának pályázó részére történt kézbesítésével létrejön. 

5. Képzés: A Mentorsys-ben az e-learning alapú Tudatos Vállalkozói Ismeretek (TVI) képzés
elvégzése és záróvizsga sikeres teljesítése a támogatási szerződés létrejöttétől számított
60 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. március 16-ig. 

6. Konzultáció:  A képzés sikeres teljesítését követően a szakértői konzultációk jelentkezési
felülete megnyílik az első 1.500 pályázó részére a Mentorsys-ben. A csak az első 1.500, e-
learning képzés vizsgáját  sikeresen teljesítő KKV számára elérhető konzultáció során a
vállalkozás  igényeihez  igazodó  finanszírozási  eszköz  kiválasztására  kerül  sor.  A
konzultációhoz kapcsolódóan történik meg a finanszírozási dokumentumcsomag átadása.
Egy  második,  a  pályázó  által  igényelhető  opcionális  konzultáció  keretében  további
kérdések egyeztetésére kerülhet sor. A források kimerülése esetén a második konzultációs
alkalom egyoldalú visszavonásának jogát az MKIK fenntartja.

7. Tanúsítvány,  igazolás:  A  program  zárását  követően  a  programot  sikerrel  teljesítő
pályázók számára letölthetővé válik  a Mentorprogramban való sikeres részvételről  és a
továbbadott előnyről szóló igazolás a Mentorsys-ben.

4 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.
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II. A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK FELADATAI

Kötelezően megvalósítandó feladatok:
1. A támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan betartása a programban

való  részvétel  során,  külön  kiemelve  a  dokumentációs  és  adminisztrációs
kötelezettségeket.

2. A  Tudatos  Vállalkozói  Ismeretek  e-learning  képzés  elvégzése  és  sikeres  vizsga  a
támogatási szerződés létrejöttétől számított maximum 60 naptári napon belül, de legkésőbb
2022. március 16-ig.

3. Kapcsolattartás és együttműködés az MKIK-val, és a kijelölt tanácsadókkal, szakértőkkel.

Az első 1.500 sikeresen vizsgázó számára kötelezően megvalósítandó feladatok a fentieken túl: 
4. A konzultációs alkalm(ak)on való aktív részvétel.
5. Az első konzultációhoz kapcsolódóan a finanszírozási dokumentumcsomag átvétele. 

A  vállalkozásoknak  a  személyes  konzultáción  való  részvételüket  aláírt  jelenléti  ívvel  –  online
esetben  ennek  az  MKIK  által  elfogadott  digitális  verziójával  –  igazolniuk  szükséges.  A
dokumentációs kritériumok teljesítését a tanácsadók segítik.

III. A RÉSZTVEVŐKKEL SZEMBENI KRITÉRIUMOK

1. Pályázat benyújtására jogosult vállalkozások

Jelen felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

a) Vállalkozási alapadataik szerint
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 és
ab)  rendelkeznek  legalább  egy  lezárt  (beszámolóval  alátámasztott)  üzleti  évvel  (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
ac) Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon székhellyel, vagy telep-
hellyel 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
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b) Jogi formájuk szerint:

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

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

2. Programból kizárt vállalkozások

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylőnek:

1) amely nem teljesíti együttesen a III.1. a-b) pontban 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;

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.
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3. Jelentkezés benyújtásának határideje és módja

A jelentkezések benyújtása 2022. február 15-ig lehetséges.

A jelentkezéseket a projekt honlapján (www.vallalkozztudatosan.hu) kialakított online jelentkezési
felületen (Mentorsys), elektronikus formában lehet  benyújtani  az előírt  mellékletekkel,  az alábbi
táblázat  szerinti  dokumentumok eredetijének  aláírásával  és  postán  történő beküldésével  vagy
elektronikus vagy AVDH-s aláírásával és a Mentorsys-be történő feltöltésével. 

Melléklet megnevezése Melléklet 
jellege

Melléklet formátuma Benyújtás 
módja

1. Támogatási Kérelem kötelező Eredetiben, cégszerű aláírással 
ellátva, 

vagy
minősített tanúsítványon alapuló, 
legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással

vagy
azonosításra visszavezetett 
dokumentum-hitelesítés 
szolgáltatási (AVDH) aláírással 
ellátva

Az eredeti 
postán beküldve
vagy
az elektronikus 
aláírással, vagy
AVDH-val 
hitelesítve 
a Mentorsys-be 
feltöltve

2. De minimis nyilatkozat kötelező

+1 Nyilatkozat program 
eredmények székhelytől 
eltérő hasznosulásáról

opcionális

3. Aláírási címpéldány vagy 
ügyvéd által hitelesített 
aláírásminta

vagy
Egyéni vállalkozás esetén 
személyi igazolvány 
másolat

kötelező egyszerű másolat Mentorsys-be 
feltöltve

4. Cégkivonat

vagy
Egyéni vállalkozó esetén 
nyilvántartásba vételt 
igazoló dokumentum

kötelező 30 napnál nem régebbi erede  
vagy másola  példány közjegyző 
által hitelesíte  példánya, vagy 
a Céginformációs Szolgálat által 
kiállíto  hiteles igazolás,
amennyiben az az IM 
adatbázisából nem lekérhető 
(https://www.e-cegjegyzek.hu/)

amennyiben az az IM 
adatbázisából nem lekérhető
(https://www.nyilvantarto.hu/
evny-lekerdezo/)

Mentorsys-be 
feltöltve, vagy 
ha lekérhető, 
akkor bepipálva

5. Éves beszámoló egy lezárt 
üzleti év vonatkozásában

kötelező egyszerű másolat, amennyiben 
az nem került feltöltésre 
(https://e-beszamolo.im.gov.hu)

Mentorsys-be 
feltöltve, vagy 
ha lekérhető, 
akkor bepipálva
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az (1) Támogatási Kérelem, a (2) de minimis nyilatkozat, és ha
releváns,  akkor  a  (+1)  program  eredmények  székhelytől  eltérő  hasznosulásáról  szóló
nyilatkozat papíralapú, eredeti, képviselő által aláírt példányát – ha azt nem minősített elektro-
nikus  aláírással5 vagy  azonosításra  visszavezetett  dokumentumhitelesítés  szolgáltatásnak
(AVDH)6 köszönhető  aláírással  látták  el  –  akkor  postai  úton  vagy  személyesen  is  be  kell
nyújtani  legkésőbb  az  elektronikus  benyújtást  követő  3  munkanapon  belül  zárt
csomagolásban,  postai  ajánlott  küldeményként  vagy  expressz  postai  szolgáltatás7/futárposta-
szolgáltatás8 (garantált  kézbesítési  idejű  belföldi  postai  szolgáltatás)  igénybevételével  vagy
személyesen a következő címre: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
GINOP112 Központi Projektiroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Kérjük,  hogy a küldeményen jól  láthatóan tüntesse fel  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  dokumentumok  (ld.  fenti  táblázat)  az  MKIK  GINOP112
Központi  Projektirodába  postai  ajánlott  küldeményként  vagy  expressz  postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás  (garantált  kézbesítési  idejű  belföldi  postai  szolgáltatás)
igénybevételével vagy személyesen beérkeztek. 

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

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

Az  MKIK fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  jelen  felhívást  a  benyújtási  határidőt  megelőzően
bármilyen  időpontban,  akár  azonnali  hatállyal  felfüggessze,  meghosszabbítsa  vagy  lezárja,
amelyről  az MKIK közleményt  tesz közzé a  www.vallalkozztudatosan.hu oldalon és a program
Facebook oldalán. 

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 az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni 
hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a 
https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető

7 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.

8 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.
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4. Kiválasztás eljárásrend és kritériumok

Jelen  pályázati  felhívás  keretében  országosan  összesen  legalább  3.000  db  vállalkozás  kerül
kiválasztásra. 

E 3.000 db kiválasztott vállalkozás közül az első 1.500 db, amely sikerrel teljesíti az e-learning
képzés vizsgáját, lehetőséget kap a szakértői konzultáció(ko)n való részvételre.

Az 1.500 KKV-ból
a) maximum 150 db lehet Közép-magyarországi régióban székhellyel, telephellyel rendelkező

vállalkozás,  minimum  1350-nek  a  kevésbé  fejlett  régiókban  (Budapest  és  a  Közép-
magyarországi régió kivételével Magyarország összes régiója) kell székhellyel, telephellyel
rendelkezniük.  A  vállalkozóknak  a  jelentkezés  során  nyilatkozniuk  kell,  hogy  mely
székhelyen, vagy telephelyen kívánják hasznosítani a megszerzett tudást.

b) minimum 200 db „új”, vagyis legfeljebb három éve bejegyzett KKV-nak szükséges helyet
biztosítani, tehát maximum 1300 db résztvevő lehet ettől eltérő. A vállalkozás nem minősül
„új”-nak, amennyiben csak a cégformája változik.

Az 1.500 db, szakértői konzultáció(ko)n résztvevő vállalkozás közül egy vállalkozás egyszerre is
teljesítheti a fenti a) és b) feltételt. A részvételi lehetőség odaítélésének feltétele (1) a fenti a) és b)
feltételek szerint fenntartott résztvevőszám-korlátok teljesítése a pályázó vállalkozás által, míg az
1.500-as  keret  feltöltésének  sorrendjét  az  (2)  e-learning  képzés  sikeres  vizsgájának  időpontja
(dátum, óra, perc, másodperc) határozza meg. Egyezőség esetén a regisztráció időpontja (dátum,
óra, perc, másodperc) alapján a programhoz korábban csatlakozott pályázó élvez elsőbbséget. A
pályázót az MKIK a szakértői konzultáció(ko)n történő részvételi lehetőség fentiek alapján történő
odaítéléséről  külön értesíti.  Az értesítés kézbesítését  követően Résztvevő köteles a részvételi
lehetőség alapján elérhető szolgáltatások igénybevételére.

A kiválasztás jogosultsági  alapú.  Ennek vizsgálatát  a  jelen  pályázati  felhívásban közzétett  -  a
jelentkezők előtt is ismert szempontok szerint - az MKIK és az MKIK által felkért szakértők végzik.
A pályázat eredményére vonatkozó döntést az MKIK hozza meg, melyről értesítést a Mentorsys-
ben kap a pályázó. A jelentkezések bírálata folyamatos.

Az első 1.500 db konzultáción részt vett, finanszírozási dokumentumcsomagot átvett vállalkozás
részére kerül kiállításra a programban való sikeres részvételről szóló tanúsítvány, igazolás, mely
további támogatási programokban és pályázatokban előnyt jelenthet. 
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IV. A PROGRAMBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1. Támogatás formája, mértéke

A tanácsadási  tevékenységek igénybevétele során nem történik tényleges támogatás-folyósítás
(pénzmozgás)  az  MKIK  és  a  nyertes  pályázó  vállalkozás  között.  A  keletkező  költségeket
közvetlenül  az  MKIK  (illetve  a  projektet  megvalósító  konzorcium)  finanszírozza,  majd  a
megvalósulást követően nyilatkozatot állít ki a résztvevő vállalkozás részére, melyben összegzi a
projekt keretében felhasznált támogatás forintban kimutatott, rá eső mértékét (továbbadott előny)
és jogcímét, amennyiben ilyen felmerül. 

Jelen pályázati felhívás keretében a konzultációs tevékenységek csekély összegű (de minimis)
támogatási jogcímen kerülnek elszámolásra.

A GINOP-1.1.2-VEKOP-17 kódszámú Felhívás 3.2 pontja értelmében, a Felhívás második projekt-
eleme 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 b) alpontja alatt szereplő
„Képzés, tanácsadás nyújtása a célcsoportot képező kkv-k számára” 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)
jogcímen nyújtja.

A  csekély  összegű  (de  minimis)  támogatások  igénybevételéről  és  felhasználásáról  további
információ a Támogatási Útmutatóban található.

A  programban  való  részvétel  során  vissza  nem  térítendő  támogatás  kerülhet  továbbadott
előnyként elszámolásra, melynek összegét a támogatást igénylőnek a rendelkezésére álló csekély
összegű támogatási keretéből szükséges biztosítania. 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

2. Biztosítékok köre

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3. Fenntartási kötelezettség: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.
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V. A PÁLYÁZATI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA

A Támogatási Kérelem elkészítésekor a következő mellékletek eredetijének aláírásával és postán
történő beküldésével  vagy elektronikus aláírásával  vagy AVDH-s aláírásával  és a Mentorsys-be
történő feltöltésével szükséges csatolni (a felhívás III.3. pontjában található táblázat alapján):

1. A  Támogatási  Kérelem eredeti  példányban, cégszerűen aláírva és eredetiben (postán
vagy személyesen) beküldve, vagy elektronikus aláírással, vagy AVHD-vel hitelesítve és
a Mentorsys-be feltöltve jelen felhívás mellékleteként közzétett sablonnak megfelelően kell
elkészíteni. 

2. De minimis nyilatkozat eredeti  példányban, cégszerűen aláírva  és eredetiben (postán
vagy személyesen) beküldve, vagy elektronikus aláírással, vagy AVHD-vel hitelesítve és
a Mentorsys-be feltöltve jelen felhívás mellékleteként közzétett sablonnak megfelelően kell
elkészíteni.

+1   Amennyiben  a  támogatás  felhasználása a  támogatást  igénylő  vállalkozás  székhelytől
eltérő fióktelepen / telephelyen valósul meg, úgy a jelentkezés során nyilatkozni kell, hogy
mely  székhelyen,  vagy  telephelyen  kívánják  hasznosítani  a  megszerzett  tudást.  A
nyilatkozatot  a program  eredmények  székhelytől  eltérő  hasznosulásról eredeti
példányban, cégszerűen aláírva és eredetiben (postán vagy személyesen) beküldve, vagy
elektronikus  aláírással,  vagy AVHD-vel  hitelesítve  és a  Mentorsys-be  feltöltve  jelen
felhívás mellékleteként közzétett sablonnak megfelelően kell elkészíteni. 

3. A jelentkező hivatalos képviselőjének (együttes aláírási jog esetén: képviselőinek) eredeti
aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintája. A becsatolt aláírási
címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű
aláírás ellenőrzésére. 

Egyéni vállalkozók esetében a személyi igazolvány másolatát szükséges mellékelni. 

4. Hatályos cégkivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által
hitelesített példánya a támogatást igénylő vállalkozás tekintetében, valamint amennyiben a
felhívás  III.1  és  III.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. 

Egyéni  vállalkozók  esetében  nyilvántartásba  vételt  igazoló  dokumentumot  kell
benyújtani,  amennyiben  az  Igazságügyi  Minisztérium  adatbázisából  lekérhető
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre.

5. A támogatást igénylő vállalkozás, valamint amennyiben a felhívás III.1 és III.2. pontjában
foglalt feltételt jogelőd társaság adataival vagy olyan gazdasági társasággal kapcsolatban
igazolja, amelyben többségi befolyásolási, irányítási és ellenőrzési  lehetőséget biztosító
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befektetéseket  realizál,  az adott  vállalkozás  jóváhagyott  (közgyűlés,  taggyűlés,  illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója egy 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.
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VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ügyfélszolgálat

Személyesen:  a  területi  kereskedelmi  és  iparkamaráknál  a  megyei  programkoordinátorokkal
előzetesen egyeztett időpontban (elérhetőségük a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon).

Honlap: www.vallalkozztudatosan.hu 

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

Telefon: 
 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 információval.

Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása a szemléletformálás pályázati felhívás megjelenésének
napjától az alprogram végéig folyamatos.

Adatkezelés, adatvédelem
Jelen  pályázati  felhívásra megadott  személyes  és  céges  adatokat  a Magyar  Kereskedelmi  és
Iparkamara  (MKIK)  és  teljesítési  segédei  a  jelentkezési  lap  alapján  az  adatvédelmi
jogszabályokban, valamint Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint
tartják nyilván és kezelik, amely https://mkik.hu/kozerdeku-adatok oldalon letölthető.

VII. FOGALMAK
Jelentkező,  résztvevő: az  alprogramban  való  részvételre  kiválasztott  olyan  bejegyzett  KKV,
amely  a  vállalkozás  működtetése,  fejlesztése érdekében az  alprogram keretében pénzügyi  és
vállalkozói  szemléletformálásra  irányuló  tanácsadásban  részesül  és  az  alprogram  keretében
megszerzett új tudást és ismereteket átülteti a vállalkozás napi üzletmenetébe.

Mikro-,  kis-  és  középvállalkozás  (KKV): a  mikro-,  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerinti vállalkozás.

Tanácsadó: az  alprogramban  résztvevő  KKV-nak  egyéni  formában  tanácsadási  szolgáltatást
nyújtó, az MKIK által megbízott szakértő. 

Továbbadott  előny: Az  MKIK  által  elnyert  vissza  nem  térítendő  támogatásnak  a  résztvevő
részére továbbadott része. A támogatás összegének tényleges pénzbeli átadására nem kerül sor,
a  résztvevő  a  számára  külön  térítés  nélkül  igénybe  vehető  szolgáltatások  révén  részesül
támogatásban.
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Pályázati felhívás pénzügyi- és vállalkozói szemléletformálás igénybevételére
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MELLÉKLETEK

A pályázati felhívás mellékletei

1. számú melléklet: Támogatási Útmutató
2. számú melléklet: A pályázat adattartalmát hitelesítő nyilatkozat
3. számú melléklet: De minimis nyilatkozat
4. számú melléklet: Támogatási szerződés
5. számú melléklet: Székhelytől eltérő hasznosulás nyilatkozat
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