
FELHÍVÁS 

2021-1.2.1-EIT-KIC   

(AZ EIT KIC TÁRSULÁSOKBAN TÖRTÉNŐ MAGYAR RÉSZVÉTEL 

TÁMOGATÁSA) 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN INGYENES SZOLGÁLTATÁS 

IGÉNYBEVÉTELÉRE 

 

1. Felhívás célja: 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal, mint kezelő szerv útján meghirdetett „Az EIT KIC társulásokban történő magyar 

részvétel támogatása (kódszám: 2021-1.2.1-EIT-KIC) pályázati kiírás keretében a Pannon 

Gazdasági Hálózat Egyesület 2021-1.2.1-EIT-KIC-2021-00001 azonosító számon támogatási 

kérelmet nyújtott be „A hazai cégek EIT Manufacturing-ben történő részvételének támogatása 

vállalkozásfejlesztési programok révén” címmel. A Támogatási Kérelem elbírálását követően 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Támogatási Kérelemben részletezett 

projektjavaslatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI 

Alap) támogatásra érdemesnek minősítette. A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (a 

továbbiakban: PBN) a vállalkozások mentorálására, coachingjára, start-up-ok számára 

szervezett versenyeken való részvételre vagy ezek szervezésére megítélt támogatás egy 

részének felhasználásával ingyenes szolgáltatást nyújt a jelen felhívás alapján kiválasztott 

vállalkozások (a továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevők) részére. Az ekként továbbadott 

támogatás tekintetében a felhívás kedvezményezettje minősül támogatást nyújtónak, és a 

támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásként nyújtja 

a szolgáltatást igénybe vevők (végső kedvezményezettek) számára.  

 

2. A Felhívás keretében az igénybe vehető szolgáltatások és azok igénybevételének 

módja, feltételei: 

 

A) startup vállalkozások mentorálása (támogatott vállalkozások tervezett száma: 6 db) 

A mentorálási tevékenység elsődlegesen egy hiányelemzés (gap analysis) annak érdekében, 

hogy azonosítsa azokat a területeket, amelyek gátolják a startup vállalkozás növekedését. A 

tevékenység részletesebben a Felhívás mellékletében kerül bemutatásra. 

 

B) nem startup vállalkozások mentorálása (támogatott vállalkozások tervezett száma: 15 

db) 

A mentorálási tevékenységre egy – a vállalkozás által előzetesen kiválasztott - kategóriában 

kerül sor. A tevékenység a választható kategóriákkal együtt részletesebben a Felhívás 

mellékletében kerül bemutatásra. 

 



 

C) cégek képzésének megvalósítása (támogatott vállalkozások tervezett száma: 21 db) 

Az interaktív egynapos képzés a cégek által kiválasztott technológiai modulokból történik. A 

tevékenység a választható modulokkal együtt részletesebben a Felhívás mellékletében kerül 

bemutatásra.  

 

A szolgáltatások igénybevételének feltétele a benyújtott kérelem kapcsán hozott pozitív döntés 

alapján készített aláírt együttműködési megállapodás. 

 

Jelen Felhívás alapján nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásnak és ennek keretében csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, melyet 

kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás 

részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 

eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a 

alapján kell eljárni. 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 

akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 

vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély 

összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 

nyújtott csekély összegű támogatást annak a vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos 

azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 

átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás 

tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új 

vállalkozások között. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 



A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 

vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy 

a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire 

vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A támogatott az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a 

támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 

ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a 

támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni Kizárt 

ágazatok/tevékenységek: a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és 

akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; b) a 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; c) a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 

támogatása, amennyiben: ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az 

érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre, vagy cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges 

továbbadásától függ; d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal 

kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; e) az import áruk 

helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító 

járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés]. Amennyiben egy vállalkozás a 

fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre 

tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő 

eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 

megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek 

nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. 

 

3. A szolgáltatást igénybe vevők jogai és kötelezettségei: 

Az érdeklődő szervezetek a Felhívással kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel a 

gabor.varga@pbn.hu e-mail címen, melyre 3 munkanapon belül választ kapnak. 



A kérelem benyújtására vonatkozó és a kiválasztási eljárás megfelel az esélyegyenlőség és az 

egyenlő elbánás követelményének, valamint a kedvezményezett az eljárás minden szakaszában 

biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését. 

A szolgáltatást igénybe vevő szervezet tudomásul veszi, hogy a részére ingyenesen nyújtott 

szolgáltatás állami támogatási szempontból de minimis (csekély összegű) támogatásnak 

minősül. A de minimis összeg nagysága a megállapodásban kerül rögzítésre.  

A szolgáltatást igénybe szervezet vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait (név, e-mail, 

telefonszám, képviselt vállalkozás neve) az NKFI Hivatal pályázati tájékoztatás céljából kezelje 

és részükre különösen a Horizont Európa keretprogrammal kapcsolatos rendezvényekről és az 

aktuális pályázati hírekről az NKFI Hivatal e-mail üzenetben és/vagy telefonon közvetlenül 

információt nyújtson. 

 

4. A kérelmek benyújtásával kapcsolatos információk: 

 

4.1. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:  

A kérelmek benyújtása 2022. március.01. és 2024. szeptember 30. között lehetséges. 

 

4.2. A támogatási kérelmek benyújtásának módja:  

A kitöltött - Felhívás mellékletét képező – kérelem cégszerűen aláírt példányának elektronikus 

úton történő benyújtásával a gabor.varga@pbn.hu e-mail címre.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a benyújtási határidő lejártát megelőzően a benyújtott kérelmek 

száma meghaladja a jelen Felhívás 2. pontjában tervezett darabszámok 130 %-át, a benyújtás 

lehetősége felfüggesztésre kerül. Erről tájékoztatjuk Önöket a https://www.pbn.hu/ oldalon 

keresztül.  

 

5. A kérelmek kiválasztásának szempontjai és a kiválasztás folyamata: 

 

5.1. Kérelmek befogadása: 

5.1.1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  

 Kérelem cégszerű aláírása megtörtént 

 A szolgáltatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § 

(1) bekezdés c) pontja szerint 

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak. Ezért, ha a támogatási 

kérelem nem felel meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási 

felhívás nélkül elutasítjuk. 

5.1.2.           Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

 Kérelem minden releváns pontja kitöltésre került 

 Nyilatkozat de minimis támogatásról c.dokumentum benyújtásra került 

A fenti jogosultsági kritérium esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk. 

mailto:gabor.varga@pbn.hu
https://www.pbn.hu/


 

5.2. Kérelmek tartalmi értékelése: 

Kapcsolódik-e a kérelem a Felhívás céljaihoz: igen/nem 

Csak egy tevékenységet jelölt meg kérelmében: igen/nem 

Amennyiben az értékelés során a rendelkezésre álló információk alapján a kérelem nem 

egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz, tisztázó kérdés tehető fel a Kérelem benyújtójának. A 

tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs 

lehetőség. Amennyiben a kérelem benyújtója a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, nem 

határidőre teljesíti, vagy válasza alapján a kérelem továbbra sem egyértelmű, ellentmondásokat 

tartalmaz, akkor a kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre.  

Nem támogathatók azok a szolgáltatást igénylők, amelyek esetében a tartalmi értékelés 

bármelyik pontja esetében „nem” szerepel. 

A kérelmekről a döntést Bíráló Bizottság hozza meg. A döntésről írásban értesítjük a Kérelem 

benyújtóját.  

Azok a kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a 

felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak 

Pozitív döntés meghozatalát követően a megállapodás tervezetét elektronikusan megküldjük a 

szolgáltatást igénylő részére. 

A kérelmet benyújtó / szolgáltatást igénybe vevő a kedvezményezettnél a Felhívás alapján 

panaszt nyújthat be, ha a kiválasztási eljárás vagy a döntés meghozatalára, a megállapodás 

megkötésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Felhívás vagy a megállapodás 

rendelkezéseibe ütközik. 

 

6. A Felhívás mellékletei:  

 

 Kérelem sablon 

 Nyilatkozat de minimis támogatásról 

 Megállapodás tervezete 

 Tevékenységek részletes leírása 

 


