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ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Közhasznú Társaság
KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT
I/1. A pályázat célja és az elnyerhetı támogatás mértéke:
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban GKM) döntése alapján az ITDH
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (továbbiakban ITDH)
által meghirdetett, kezelt és finanszírozott pályázati rendszer magyar termékek és
szolgáltatások versenyképességének javítását, külpiaci értékesítését kívánja elısegíteni.
A pályázati rendszer keretében vissza nem térítendı támogatás igényelhetı, melynek
maximálisan adható értéke a tervezett, ill. a figyelembe vehetı - ÁFA vagy értéktöbbletadó
nélküli - támogatott költségek alapján, az alábbiakban jogcímenként megadott mértékben
kerül meghatározásra.
A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási elıleg igénybevételére nincs
lehetıség.
A támogatandó tevékenység kezdı idıpontja kiállítási részvétel jogcímnél a nyitás
dátuma, a többi jogcím esetében a megrendelés vagy szerzıdéskötés, illetve az elsı
kifizetés várható idıpontja.
I/2. Pályázók köre:
E pályázat keretében támogatás a Magyarországon termelı, illetve szolgáltató tevékenységet
folytató és belföldi székhellyel vagy az EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamában
székhellyel rendelkezı bejegyzett vállalkozások, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szakmai alapon szervezıdı egyesületek, szövetségek, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és területi szervezetei és költségvetési szerv részére
nyújtható.
A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (továbbiakban:
TEÁOR’03) szerinti osztályozást tekintve az alábbi ágazatok, ill. tevékenységet végzı
vállalkozások részesülhetnek e pályázat keretében támogatásban:
D
Feldolgozóipar
F
Építıipar
G
Kereskedelem, javítás fejezet
Kivéve: 51.11, 51.12, 51.21, 51.23, 51.25
K
72
Számítástechnikai tevékenység
73 Kutatás, fejlesztés
74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
O
91.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
II. TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK
A
1. Külföldi kiállításon való részvétel
2. Kísérı rendezvény szervezése
B
Nyomdai úton elıállított kiadványok
C
Elektronikus adathordozók
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Hirdetések megjelentetése
Piaci szervezet egyes költségei
Nemzetközi szervezeti tagdíj
Megfelelıség-tanúsítási eljárás

A/ Külföldi kiállításon való részvétel hazai elıállítású termékkel, ill. szolgáltatással
A/1. Támogatási jogcím: kiállítóként való megjelenés vagy információs stand
mőködtetése
Támogatható költségek:
• beépítetlen terület bérleti díja* maximum 100 %-ban
• kötelezı regisztráció / katalógusbeiktatási költség maximum 100 %-ban
• területdíjhoz kapcsolódó kötelezı egyéb költségek (pl. AUMA, kötelezıbiztosítás,
stb.) maximum 100 %-ban.
A támogatás összege:
• a mellékelt ajánlati listában szereplı rendezvényekre
maximum 1.200.000,- Ft,
• egyéb nemzetközi kiállításokra, vásárokra
maximum 1.000.000,- Ft.
A/2. Támogatási jogcím: összefogó szervezet által megvalósított kísérı rendezvény(ek)
támogatása.
Támogatható költségek: Az összefogó szervezetek részére, pályázatuk alapján tételes
elszámolás ellenében, utólag maximum 80 %-ban téríthetık az alábbi kísérırendezvények
költségei:
• sajtótájékoztató, sajtófogadás
• üzletember-találkozó, konferencia
• beterelı propaganda, DM akció
• kiállítói katalógus készítése (nem termékkatalógus!) nyomdai úton, vagy
elektronikusan
• divatbemutató
A támogatás összege:
• a mellékelt ajánlati listában szereplı rendezvényekre
• maximum 700.000,- Ft,
• egyéb nemzetközi kiállításokra, vásárokra
• maximum 500.000,- Ft.
B/ Nyomdai úton elıállított kiadványok: prospektus, szórólap, katalógus, mőszaki leírás,
dosszié
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E jogcímen hazai elıállítású termékek, szolgáltatások ismertetését elısegítı nyomdai
termékek készíttetéséhez nyerhetı el támogatás. A felsorolt jogcímekre évente egy
alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 500.000,- Ft értékhatárig igényelhetı
támogatás. Kiadványoknál idegen nyelvenként és fajtánként max. az elsı 500 példányhoz
nyerhetı támogatás. Magyar nyelvő szövegváltozat csak abban az esetben fogadható el, ha
többnyelvő kiadványban szerepel.
C/ Elektronikus adathordozók: CD-ROM, DVD, PEN-DRIVE
Az elektronikus adathordozón elıállított marketingeszközök jogcímen évente egy
alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 500.000,- Ft értékhatárig, maximum az
elsı 500 példány elıállítására igényelhetı támogatás. Az elıkészítés (mesterlemez
elkészítése: tördelés, fordítás, lektorálás, grafikai tervezés, programozás, adatrögzítés),
valamint a kivitelezés (sokszorosítás, tesztelés, komplettírozás: tokozás, fóliázás, feliratozás
és a technikai munkálatok) költségeinek utólagos csökkentésére. Magyar nyelvő változat csak
abban az esetben fogadható el, ha az idegen nyelvő(ek) mellett szerepel.
D/ Hirdetések megjelentetése
Évente maximum 5 alkalommal lehet e jogcím keretében szakmailag releváns, nemzetközi
jelentıséggel bíró folyóiratban, újságban való megjelentetés költségeihez támogatást kérni a
költségek maximum 50%-ára, évente összesen 2.000.000,- Ft értékhatárig.
E/ Piaci szervezet egyes költségei
Hazai elıállítású termékek export értékesítését elısegítı, külföldön tervezett vállalati iroda,
kiállító-, illetve bemutatóterem mőködésének elsı évére vonatkozó nettó bérleti díj
maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig évente egy alkalommal igényelhetı
támogatás. A támogatás felhasználásával mőködtetendı helyiség (iroda, kiállító-, bemutató
terem) marketing célokat szolgál, ebben értékesítés nem történhet. Vegyes vállalat esetében
csak a harmadik országban létesítendı piaci szervezet bérleti költségéhez igényelhetı
támogatás.
F/ Nemzetközi szervezeti tagdíj
Olyan nemzetközi szervezet 1 éves tagdíjának támogatására van lehetıség, ahol a cég vagy
szervezet tagsága kedvezıen befolyásolhatja a magyar exportot. Támogatás évente egy
alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig igényelhetı.
G/ Megfelelıség-tanúsítási eljárás
Az importáló ország által a piacra jutás feltételeként kötelezıen elıírt, az importır
országában a magyar exportáló cég költségére elvégzendı megfelelıség-tanúsítási eljárás
költségének támogatására van lehetıség. Támogatás évente egy alkalommal, a költségek
maximum 50%-ára, 1.000.000,- Ft értékhatárig igényelhetı.
A pályázatok befogadása 2007. március 26-tól október 31-ig folyamatos, forráshiány
esetén hirdetmény közzétételével felfüggeszthetı.

