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1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ASIAN-BRIDGE.2.2.1-21
50-70 % vissza nem térítendő támogatás webshop fejlesztésre
A Mediaorigo International Ltd. pályázatot hirdet 50-70% vissza nem térítendő támogatás
igénylésére, mely a tendert kiíró Mediaorigo International Ltd. által fejlesztendő webshop-fejlesztés
finanszírozására fordítható a kiírt pályázati feltételeknek megfelelően.
A támogatási kérelmet benyújthatják azon szövetkezetek, egyéni vállalkozók és gazdasági
társaságok, amelyek:
•
•
•
•

a felhívás tervezet 1. és 2. számú szakmai mellékletében felsorolt régióban valósítják meg
fejlesztéseiket,
rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő),
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
egyesületek, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek, egyesületek vagy gazdasági
társaságok fióktelepei.

A közép-magyarországi régióban található településeken megvalósuló fejlesztések is
támogathatók!
A támogatás mértéke a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt régiókban az összes elszámolható
költség 70%-a, a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt régiókban az összes elszámolható költség
50%-a lehet.
A sikeres pályázó igényelheti a Mediaorigo által fejlesztett informatikai fejlesztéseket az alábbi
témakörben: webshop fejlesztés. A webshophoz felhő alapú háttérszolgáltatás vehető igénybe.
Az együttműködés keretében a Mediaorigo vállalja, hogy:
•
•
•

a benyújtott támogatási kérelmekről a pályázatban meghatározott határidőn belül dönt
a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 4.000 – 10.000 EUR közötti fejlesztési
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig
a pályázati feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 50-70%ának megfelelő, maximum 10.000 EUR összegű fejlesztési támogatást biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok
eléréshez;
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•

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a helyi gazdaságban betöltött szerepük
megerősítéséhez, piaci pozíciójuk javításához

2. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
2.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Mediaorigo International Ltd. nemzetközi szoftverstratégiájának részeként szeretne az európai
vállalkozások innovációjában és informatikai hatékonyságnövelésében is szervesen részt venni. Az
európai régió elmúlt évek kereskedelmi stratégiájának szerves része Kína- és az ázsiai gazdasági
régió. Magyarország kiemelt szerepkört tölt be a kelet-közép európai nyitási stratégiában, ezért
kiemelt fontosságú régiónak minősül a Mediaorigo International Ltd. szempontjából. Az állami
országjelentés alapján az ország térségeinek fejlettségében jelentkező különbségek időben
viszonylag állandó képet adnak. Évtizedek óta az ország északi-északkeleti és a dél-dunántúli
térségei a legelmaradottabbak. Egy térség gazdasági helyzetét és megélhetését az ott működő
vállalkozások határozzák meg, azonban a hátrányosabb helyzetű térségek alacsony vállalkozói
aktivitással bírnak. A pályázati cél fontos, hogy illeszkedjen a magyarországi támogatási rendszer
logikai felépítéséhez. Pályázatunkban törekszünk az elmaradott régiók kiemeltebb támogatására,
ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a fejlett régiók innovációja, megújulása is kiemelkedő, ezért a
közép-magyarországi régió a pályázat szempontjából nem minősül kizáró tényezőnek.
A támogatási rendszer kialakításának
kormányhatározatok szolgáltak.

útmutatójául

a

2019-2020-ban

megjelent

A Kormány a 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján döntött a Kedvezményezett Települések
Gazdaságélénkítő Programjának elindításáról, amely hatékonyan hozzájárulhat a gazdasági mutatók
alapján elmaradott települések hátrányainak csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, a
vidék lakosságmegtartó képességének növeléséhez.
A programba kiemelt kedvezményezettként 70%-os intenzitású támogatással azon régiók kerültek
bevonásra, ahol a szociális és a gazdasági fejlesztés alapjai adottak, ugyanakkor Magyarország
Kormánya az 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján Felzárkózó településeket és régiókat jelölt
meg abból a célból, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű településein a lakosság társadalmi,
egészségügyi és gazdasági helyzetét, valamint lakókörülményeit javítsa, a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása. Ezen törekvést a Mediaorigo International Ltd. teljeskörűen támogatja. A
jelen felhívás gazdaságélénkítő, illetve informatikai felzárkózó programjában résztvevő fejlettebb
régiókban elhelyezkedő településeket 50%-os intenzitással támogatja.
Jelen felhívásban szeretnénk mindazon vállalkozásoknak, egyesületeknek és szövetkezeteknek
informatikai támogatást biztosítani, akik határozott informatikai fejlesztési célokkal rendelkeznek,
akik szeretnék a webes- és online jelenlétüket erősíteni, akiknek határozott elképzelésük van arra
vonatkozóan, hogy egy webshop hogyan segíthet online stratégiai céljaik megvalósításában.
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2.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 000 000 EUR.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.
Jelen felhívás forrását a Mediaorigo International Ltd. társfinanszírozásban biztosítja.
2.3. A támogatás háttere
A Mediaorigo International nemzetközi innovációs beruházási döntése alapján elfogadta azt az
európai terjeszkedési stratégiát, amely az informatikai ágazat szektorális fejlesztési ágazata- és a
helyi együttműködési stratégiák révén hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása
érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának informatikai
javítását-, gazdasági teljesítményének erősítését. Jelen felhívást a Mediaorigo International Ltd.
regionális Felelős Vezetője hirdeti meg a Mediaorigo terjesztési stratégiájában szereplő Éves
Fejlesztési Keret alapján.
3. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Mediaorigo regionális partnerének
ügyfélszolgálathoz (A01 Consulting Kft.) a +3670 469 9892 normál díjazású mobil telefonszámon,
ahol hétfőtől péntekig magyarországi időzónája szerinti 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig
fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a
www.mediaorigo.com oldalon, ahol a helyi ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja!

4. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg
kell felelniük különösen a következőknek:
4.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
4.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
a. A Mediaorigo International Ltd. által fejlesztett, a pályázó arculati igényeihez igazított
funkcionális webshop.

6

ASIAN-BRIDGE.2.2.1-21
Mediaorigo International Limited.

Hong Kong | info@mediaorigo.com | www.mediaorigo.com | +3670 469 9892

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Mediaorigo
International Ltd. által minősített és fejlesztett webshop-fejlesztés támogatható,
amelynek elszámolható költsége maximum támogatási összeg 90%-a lehet.
4.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás 4.1.1. pontjában
tevékenységek támogathatóak:

meghatározott

tevékenységhez

kapcsolódó

alábbi

a. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő Informatikai Szaktanácsadás (a
vállalat meglévő informatikai eszközparkjának és informatikai megoldásainak
felülvizsgálata, a vállalati környezet fejlesztésére tett javaslatok.) (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
b. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő ügyviteli folyamatokat segítő rendszerképzés, amely
kizárólag a Mediaorigo által támogatott szakemberek által vehető igénybe (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
4.1.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az 4.1.1 és 4.1.2 pontban felsorolt tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.
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5. A PROJEKT MŰSZAKI, SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
5.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
5.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele
szükséges:
1) Azon vállalkozások egyéni vállalkozók, egyesületek, intézmények, szövetkezetek esetében,
amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt régió valamelyikén valósítja meg
fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 4.000 EUR, maximum
10.000 EUR, az A01 Consulting Kft. és alvállalkozói szakmai előminősítést végez. A támogatási
kérelemben szereplő weboldali- és ügyviteli fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a
támogatást igénylőnek a szakmai előminősítés során bemutatott projekttervében.
2) A megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a
Felhívás 11. pontjában szereplő kizáró tényezők figyelembevételével.
3) A támogatási kérelem webshopfejlesztés támogatásra vonatkozó pontjait a támogatást
igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai tartalommal ki
kell töltenie.
4) A projekt megvalósítási helyszínének, informatikai környezetének alkalmasnak kell lennie,
illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a támogatási kérelemben jelzett
tevékenység végzésére.
5) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
6) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs
lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
7) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási
kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős
kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a
támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása,
a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati
ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat
merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés
érvényét veszítheti.
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Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
•
•
•
•
•
•
•

a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység
végzésére,
a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi
erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési,
szolgáltatási igény teljesítésére,
a rendelkezésre álló információs technológiai környezet, információs eszközök együtt
sem alkalmasak termelő és szolgáltatótevékenység végzésére,
a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy
külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén
biztosított,
a támogatást igénylő vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon
eltiltás hatálya alatt álló személy,
a támogatást igénylő cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került bejegyzésre,
a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén történik.

8) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a
nyilvánosan elérhető cégadatbázisokban vagy Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója
költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító
hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, Vállalkozói
szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen
Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.
A felhívás keretében támogatott valamennyi szakmai tanácsadás, képzés keretében kizárólag
olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás
foglalkoztatásában áll.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben szereplő és a közhiteles/közigazgatási
adatbázisokban szereplő adatok különbözősége esetén a közhiteles/közigazgatási
adatbázisokban szereplő adatok kerülnek figyelembevételre a támogatási kérelem értékelése
során.

6. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, a Vállalkozói szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a
projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Vállalkozói szerződésben
meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt
fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
9
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7. PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK
7.1. A projekt területi korlátozása
A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. és 2.számú szakmai mellékletben felsorolt
régiókban megvalósuló beruházáshoz nyújtható. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a
támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A
támogatást igénylő - fizikai érintkezés esetén - a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy
fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését, amennyiben felek a támogatási szerződésben erről
másként nem rendelkeznek. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt
tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a
megfelelő informatikai infrastruktúra. A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt
jelölhet meg.
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének
rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:
•
•
•

iparűzési adó fizetésigazolás.
engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
közüzemi számla.

A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése
során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A
dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában
bármikor ellenőrizhető. A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projekt
megvalósítást a támogatási szerződésben megjelölt megvalósítási helyszínen segíti
megvalósítani, távmunka keretében történő megvalósítás esetén a szükséges kommunikációs
interfészt saját részről biztosítja.
7.2. Képzés
Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem
alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben lehet más régióban lévő, a képző által
biztosított vagy bérelt helyszín, valamint igény szerint videókonferencia vagy egyéb távmunka
keretében megvalósuló online képzés.

8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő harmadik teljes lezárt üzleti év
végéig tart, amely az 1. (Záró)Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.
A projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási
időszak végéig kötelező fenntartani.
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Projekt fizikai befejezésének minősül: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott
tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
elvégezték.
A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a
fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott szoftvermodulok cseréjét. A
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült szoftvermodulok
cseréjére a Felek szerződéses időszakában költségmentesen javításra kerülnek. A projekt akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentést
benyújtotta és a záró jegyzőkönyv elkészült.

9. ÖNERŐ
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag
kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós
finanszírozást tartalmazó forrás is lehet. A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról
legkésőbb a Támogatási Okirat aláírásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt
megvalósításának megkezdésekor biztosítja az önerő 70%-át (elegendő csak az önerő, vagyis a
pályázandó összeg 30-50%-ának a 70%-a, hogy induláskor rendelkezésre álljon), valamint
biztosítani fogja az önerő fennmaradó 30% rendelkezésre állását.

10. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
10.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon vállalkozások:
a) amelyek a Felhívás 1. számú vagy a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt
régiókban találhatóak.
b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, egyesületek,
szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek, egyesületek vagy gazdasági
társaságok fióktelepei. A támogatást igénylőnek a 10.1.pontban szereplő kritériumok
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mindegyikének meg kell felelnie. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem
benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
10.2. Jogi forma szerint
•
•
•

gazdasági társaságok
egyesületek
szövetkezetek

10.3. Gazdálkodási formakód szerint
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék-és hitelszövetkezet
123 Iskola szövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
131 Ügyvédi iroda
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
212 Betéti társaság
213 Egyéni cég
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
231 Egyéni vállalkozó
521 Sportegyesület
523 Sportszövetség, országos sportági szakszövetség
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság

11. TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon
támogatást igénylő részére:
1) amely nem felel meg a Felhívás 10.1. pontjában meghatározott feltételeknek.
2) amely olyan projektet kíván megvalósítani,
megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

amelynek

tartalma

a

felhívásban
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3) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív.
4) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem 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.
5) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az
elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott),
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét.
6) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának
nem tett eleget.
7) amellyel szemben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH
által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában.
8) amely vállalkozás, vagy amelynek kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban
támogatásban részesült.
9) amelyek többségi önkormányzati tulajdonban állnak.
10) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 10.1. pontban szereplő gazdálkodási adatok ellenőrzése a http://ebeszamolo.im.gov.hu/oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

12. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
Jelen felhíváskeretében a támogatási kérelmek benyújtására több szakaszban van lehetőség:
1.
2.
3.
4.

szakasz: 2021. május 01. - május 31.
szakasz: 2021. június 20. - július 15.
szakasz: 2021. augusztus 20. - szeptember 15.
szakasz: 2021. október 15. - november 30.
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A támogatási kérelem benyújtásának módja:
Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. Az online benyújtás magyar nyelvű
felülete a palyazat.mediaorigo.com weboldal címen érhető el a pályázat megnyitását követően.
a) Amennyiben a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több
támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra,
a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
b) Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását,
elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt
záró igénylésének benyújtását követően nyújtható be.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a
Felhívás 18. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását
hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző
használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem
minősülnek cégszerűen aláírtnak.
d) Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő
munkanapon kezdődik, illetve, ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a
következő munkanapon jár le.

13. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
13.1. Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján
folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való
megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás során lehetőség van
hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést
követően Vállalkozói Szerződés kibocsátására kerül sor. Az eljárás során lehetőség van szóbeli
egyeztetésre. Az eljárásrendre vonatkozó további információk „A támogatási kérelmek
elbírálásának módja” című fejezetben találhatók.
13.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt előírásoknak,
valamint az alábbi kritériumoknak:
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13.2.1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alábbi nem hiánypótoltatható jogosultsági
kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási
felhívás nélkül elutasításra kerül.
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus példánya hiánytalan, hibátlan
és határidőben benyújtásra került,
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
c) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek
alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte.
13.2.2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
a) Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem
felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy hiánya, vagy hibája hiánypótlás
keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
13.3. Tartalmi értékelési szempontok
Amennyiben az alábbi táblázatban felsorolt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés
nem ítélhető meg egyértelműen, akkor tisztázó kérdés feltevésére van lehetőség.
Abban az esetben, ha a projekt értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel meg, a
támogatási kérelem elutasításra kerül 0 pontszámmal.
Tartalmi értékelési szempontok
Kizáró kritériumok
Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti
évvel (az előtársaságként való működés
időszaka ebbe nem számít bele
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelem benyújtását megelőző,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
Magyarországon
székhellyel
rendelkező
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások,
egyesületek, szövetkezetek, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon
fiókteleppel
rendelkező
szövetkezetek, egyesületek vagy gazdasági
társaságok fióktelepei.

Minősítés
igen/nem

igen/nem

igen/nem
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A támogatást igénylővezető tisztségviselője
vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon nincs
eltiltás hatálya alatt álló személy
A támogatást igénylő cégkivonatában nincs
büntetőjogi intézkedés bejegyzése
A benyújtott pályázat hiányos, nem tartalmazza
a kötelezően feltöltött adatokat, a pályázati
űrlap kitöltése hiányos vagy ellentmondásos
Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év
szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen
Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások
összegének értékét.
A felhívás keretében támogatott valamennyi
szakmai tanácsadás, képzés időtartama
megvan minimum 3 óra
Tartalmi kritériumok
Működés időtartama (a támogatási kérelmet
benyújtó lezárt teljes üzleti éveinek száma)
2 év alatt
2-4 év
4 év felett
Megvalósítási helyszín informatikai
megbízhatósága (a vállalkozás konvergencia
régióban működő
székhelyének/telephelyének online és
számítógépes infrastruktúrája alapján
Internet nem biztosított
Csak mobil internet biztosított
ADSL internet biztosított
Szélessávú internet biztosított
Az internet legalább 1 éve biztosított vezetékes,
de nem szélessávú
Az internet legalább 1 éve biztosított
előfizetéses és szélessávú
Tulajdonosi kör összetétele (a vállalkozásnak
100%-ban közvetlen természetes személyek a
tulajdonosai)
A vállalkozásnak 100%-ban közvetlen
természetes személyek a tulajdonosai.
A vállalkozásnak nem 100%-ban közvetlen
természetes személyek a tulajdonosai.
Tulajdonosi kör változása (a vállalkozás
tulajdonosi struktúrájában a benyújtást
megelőző három üzleti évben maximum egy
alkalommal került sor módosulásra)

igen/nem
igen/nem
igen/nem

igen/nem

igen/nem
Adható pontszám
5
0
3
5
5
0
1
2
3
4
5
5
5
0
5
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A vállalkozás tulajdonosi struktúrájában a
benyújtást megelőző három üzleti évben
maximum egy alkalommal került sor
módosulásra.
A vállalkozás tulajdonosi struktúrájában a
benyújtást megelőző három üzleti évben
egynél több alkalommal került sor
módosulásra.
A vállalkozás igénybe veszi a vállalat
fejlődéséhez szükséges, illetve a
munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő informatikai
szakképzést (A képzés a projekt
költségvetésének részét képezi.)
nem
igen
1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege
(ezer Ft) (utolsó lezárt év személyi jellegű
ráfordítások / utolsó lezárt év átlagos
statisztikai állományi létszám)
2000 és az alatt
2000<x<=2500
2500<x<=3000
3000<x<=3500
3500<x<=4000
4000 felett
A megelőző lezárt év adózás előtti eredménye
pozitív
nem
igen
Ügyfél kritériumok
A hozzáállás során az ügyfél együttműködési
készségét vizsgáljuk. Az ügyfél mennyire
hajlandó szakmailag vezetni magát, vagy
mennyire ragaszkodik adott esetben a saját akár szakmailag nem megalapozott álláspontjához.
fejlesztési igénye szakmailag megalapozatlan,
álláspontjához és igényéhez ennek ellenére
ragaszkodó
szakmai érveknek ellentmond, nehéz vele
együttműködni
szakmailag vezethető, együttműködő
kooperatív, hallgat a szakmai tanácsokra

5

0

5

0
5
10
0
2
4
6
8
10
5
0
5
Adható pontszám

5

0
1
3
5
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Az ügyfél képes az önálló munkavégzésre, a
Támogató által igényelt feladatok és
tennivalók ellátására
Szakmai kritériumok
A projekt tevékenységeinek hatékonysága és a
közöttük fennálló logikai összefüggés, azok
időbeli
összefüggése,
időtartamuk
alkalmassága és életszerűsége, továbbá
minőségi
színvonala
és
a
projekt
eredményeinek
felhasználhatósága.
Összességében véve felmérjük a tárgyi
(megfelelő számítógép infrastruktúra és
internet elérés) és időbeli ütemterv összhangját
a projekt valamennyi részével (beleértve
valamennyi mellékletet).
A kockázatok azonosításának mértéke és a
kiküszöbölésük
érdekében
javasolt
intézkedések megfelelősége, a projekt
megvalósítása alatt.
A projekt fenntarthatósága érdekében javasolt
lépések és intézkedések a fejlesztés
befejezését követően a projekt Alap keretén
belül.
Vizsgáljuk, hogy a projekt javasolt kiadásai
megfelelnek-e a gazdaságosság és a
hatékonyság feltételének és megfelelnek-e az
adott helyszínen és időpontban szokásos piaci
áraknak. A fentieket a meghatározott pénzügyi
határértékek segítségével ellenőrizzük. A
meghatározott pénzügyi határértékek
túllépése esetén a szakmai értékelést végző
személy által a költségvetés a) csökkentve lesz.
b) a nem támogatott önerő terhére
megemelkedik.
A projekt hozzáadott értéke a célcsoportok
számára és a projekt hatása a széles
közönségre és a jogosult területre.
A projekt eredményeinek hosszú távú pozitív
hatása a régióban.

igen/nem
Adható pontszám

0-5

0-5

0-5

0-5

0-10
0-7

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott
összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot.
Fenti értékelési szempontrendszer kizárólag a támogatási kérelmek elbírálása során kerül
alkalmazásra.
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14. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása
során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
14.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
14.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége.
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója szerinti árbevételt.
14.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
•
•

a Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt régiókban minimum 4.000 EUR, maximum
10.000 EUR.
A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő
településekre vonatkozóan a támogatást igénylő megjelöli, hogy melyik régióban és
támogatási kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

14.4. A támogatás maximális mértéke
A támogatás maximális mértéke:
• a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség
70%-a,
• b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség
50%-a lehet.

15.AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között,
és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. A projekt nem elszámolható
költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a
nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek.
15.1. Az elszámolható költségek köre
a) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó fejlesztés beszerzése a Felhívás 4.1.2.
pontja alapján:
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a. A Mediaorigo International Ltd. által fejlesztett, a pályázó arculati igényeihez igazított
funkcionális webshop egyszeri díja. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy
kizárólag a Mediaorigo International Ltd. által minősített és fejlesztett webshop
fejlesztése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum támogatási
összeg 90%-a lehet.
b. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő Informatikai Szaktanácsadás (a
vállalat meglévő informatikai eszközparkjának és informatikai megoldásainak
felülvizsgálata, a vállalati környezet fejlesztésére tett javaslatok.) (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
c. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő ügyviteli folyamatokat segítő rendszerképzés, amely
kizárólag a Mediaorigo által támogatott szakemberek által vehető igénybe. Képzési
szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése,
távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj). (a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

16.KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A pályázatban elnyert támogatással összefüggően pályázó köteles az online felületein a Mediaorigo
International Ltd. pályázati támogatásával kapcsolatos információ elhelyezésére (Támogató neve,
támogatás mértéke, pályázat kódja, link a támogatói oldalra, Támogató logója).

17. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem felel meg a Felhívás 15.1. pontjának, túllépi a Felhívás 5.1.1 pontjában szereplő
fajlagos költség-korlátokat, továbbá amely nem szerepel az 15. pontban, különösen:
a) támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként
nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
b) támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet
1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától
beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség
Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett
támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is
megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti
célját.
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18. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
18.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
a) A beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozóan csatolni szükséges:
•
•

Project terv: projektterv- és hozzá kapcsolódó költségvetési terv webshopfejlesztés
indoklására, kiegészítő szolgáltatások igénylésére vonatkozó elképzelés és
szükségességének indoklása. A fejlesztéssel megvalósuló célok megfogalmazása.
Webshop terv: A támogatásból megvalósuló webshop funkcionális terve
(menüpontok, tartalmi oldalakkal kapcsolatos elképzelés felvázolása)

b) A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő
dokumentumok fogadhatók el:
•

vállalkozások, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített
aláírásminta. A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített
aláírásmintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

c) Opcionálisan Vállalkozó kérheti a támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt,
teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot
tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartása
A Nyilatkozat c. dokumentum egyedi azonosítóval rendelkező példányát pedig a támogatási
kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja generálni, így az a
csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra.
A Nyilatkozat aláírását és elküldését a jelen felhívás 4.3. pontjában meghatározott módon kell
elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát a
palyazat.mediaorigo.com weboldal tartalmazza.
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A FELHÍVÁS 1. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE
Az 1. számú szakmai mellékletben található régiók jelent Felhívás keretében 70% támogatásra az
alábbi régiók jogosultak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A FELHÍVÁS 2. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE
Az 2. számú szakmai mellékletben található régiók jelent Felhívás keretében 50% támogatásra az
alábbi régiók jogosultak:
1. Budapest
2. Csongrád-Csanád megye
3. Fejér megye
4. Győr-Moson-Sopron megye
5. Hajdú-Bihar megye
6. Heves megye
7. Komárom-Esztergom megye
8. Pest megye
9. Tolna megye
10. Vas megye
11. Veszprém megye
12. Zala megye
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