
• Intenzitás: 25-50%
• Fejlesztés területe: Pest megyén kívül.
• Elérhető támogatás: várhatóan 3-10 millió Ft.
• Támogatás formája: vissza nem térítendő.
• Értékelés módja: gyors, folyamatos vagy szakaszos (jogosultság, és 
mérlegelést nem igénylő feltételek bírálata).
• Keretösszeg 2015-ben: 6,2 milliárd Ft.
• Beadás kezdete: megjelenést követő 30. nap, váratóan 2015 májusa 
(IKT szektor külön felhívása 2015 augusztusa).
• Kedvezményezettek: főleg termelő tevékenységet folytató KKV-k (TEÁOR 
első számjegy: 1-3), valamint IKT szektor szereplői.

Mivel készüljön, hogy növelje az esélyeit?

• Gondolja végig az üzleti stratégiáját, hogy kinek, mit és hogyan kíván 
eladni. Megvannak már a csatornák? Tudja hogyan éri el a célcsoportját? 
Tudja, hogy milyen üzeneteket kell más országokban kommunikálni?
• Kérje szakértő kollégánk segítségét, aki segít végiggondolni, mely kiállí-
tás felel meg legjobban az Ön elképzeléseinek és hogyan tud hatékonyan, 
üzletileg megtérülő formában megjelenni egy-egy szakmai rendezvényen!
• Kérjen be árajánlatokat (90 napig tekint a pályázati rendszer egy ajánla-
tot érvényesnek, kérje ilyen határidővel Ön is!).
• Állapodjon meg az előkészületekre, hogy már csak indítani kelljen, amint 
élesedik a kiírás.
• Ha az idei évben tervezi a megvalósítást, valószínűleg a támogató döntés 
előtt kell elindítani, mert a pályázati döntési folyamatok át fognak nyúlni az 
év utolsó harmadába. Ez azt jelenti, hogy a részletes pályázati feltételek 
ismerete nélkül kell a projektet elindítani, ami sok buktatót rejt a későbbi 
elszámolhatóság tekintetében.

Bízunk benne, hogy a fenti információk hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez, további információkkal, 
készséggel állunk rendelkezésére!
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Piacbővítés, piaci terjeszkedés, kiállítások

Piackutatás, tanácsadás igénybevétele, külföldi kiállításon való részvétel, bemutató szervezése, innová-
ciós tanácsadás, tanúsítványok megszerzése lesz támogatható. A kiállításon való megjelenésre úgy kell 
tekinteni, hogy nem standhelyet vásárolunk, hanem eladási lehetőséget, így a megfelelő előkészítés és 
kiállítási koncepción múlik az, hogy sikeres lesz-e az adott kiállítási részvétel.


