A Külgazdasági és
Külügyminisztérium (KKM) 200 millió
forint keretösszegű pályázatot hirdet
a hazai kis- és közepes
vállalkozások külpiaci
tevékenység ének előmozdítása
érdekében .
A pályázati felhívás feltételeinek
megfelelő leg jobb projekteket támogatási kategóriától függően leg feljebb 10 millió forint értékű
vissza nem térítendő támog atásban
részesíti , a rendelkezésre álló forrás
erejéig.
Az Exportfejlesztési pályázati
program jelenleg egyedülálló az
elérhető állami támogatások között,
mivel ág azattól füg g etlenül
célzottan a már exportáló
vállalkozások (és szakmai
szervezetek) külpiaci meg jelenését
hivatott támog atni.

A pályázat keretében elsősorban
külföldi kiállításokon és vásárokon
való megjelenésre, árubemutatók
szervezésére, marketing
tevékenységre, vagy tanúsítványok
megszerzésére igényelhető
támogatás.
A prog ram támog atási intenzitása
leg feljebb 60 százalék.
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EXPORTFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATI PROGRAM

A részletes pályázati felhívás és pályázati dokumentáció ITT érhető el.
A pályázatok benyújtására 2020. február 28-ig van lehetőség .
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást a Külgazdasági és
Külügyminisztérium (KKM) Exportfejlesztési Koordinációs Főosztálya nyújt
a palyazat.exportkoord@mfa.gov.hu e-mail címen.
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/; 2020.01.21.

ÚJ GYAKORNOKI
PROGRAM

A támogatás mértéke:

Csekély összegű támogatásként maximum 100%.
Támogatás összege: min. 4.032.000 Ft – max. 22.176.000 Ft.

Pályázók köre:

Azon vállalkozások nyújthatnak be támog atási kérelmet,
amelyek
a) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és
b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, és
c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási
kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt és
d) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
Jog i forma szerint:
a) Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
és non-profit gazdasági társaságok
b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
c) szövetkezetek
Meg valósulás helyszíne Mag yarország , kivéve P est meg ye és
B udapest.

Kötelezettségvállalás:

Statisztikai állományi létszámnövekedést eredményező gyakornok
foglalkoztatása 6 hónapon keresztül támogatásból, és további 3 hónap
saját forrásból.

Támogatható
tevékenységek köre:

Ö nállóan nem támog atható kötelező tevékenység ek:

1. Gyakornokok foglalkoztatása
2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
3. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

LADLO .2 / .03 RÁUNAJ .0202 / SOKOSIK ITAZÁYLÁP

Célja a szakképzésből
kilépő fiatalok elhelyezkedésének,
munkatapasztalat szerzésének elősegítése,
támogatva a felsőfokú végzettséggel nem
rendelkezők szakmai karrierjének,
pályafutásának megerősítését, ösztönözve a
vállalatokat „gyakornoki helyek”
kialakítására.

Ö nállóan nem támog atható, választható tevékenység ek:

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez
szükséges feltételek kialakítása.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki
foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés
segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.
A projektmeg valósítás befejezésének időpontjáig előre be nem
jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázó vállalja, hogy
munkanapokon legalább 10.00 és 14.00 között a projekt megvalósítási
helyszínén 1 fő nyilatkozattételre feljogosított személy tartózkodik, aki
a projekt előrehaladásáról tájékoztatást tud adni.

Elszámolható
költségek:

1. Gyakornok fog lalkoztatása (min. Garantált bérminimum – max.
360 000 F t/ hó) Célcsoporttagok havi munkabére és járulékai,
közterhekkel együtt.
2. Vállalati g yakornoki kapcsolattartó fog lalkoztatása
Foglalkoztatás költsége, max. 120.000,- Ft/hó, közterhekkel együtt.
3. A g yakornoki munkahely(ek), a munkavég zéshez szükség es
feltételek kialakításához kapcsolódó költség ek
a) Eszközbeszerzés költségei;
b)Anyagköltség, Immateriális javak beszerzésének költsége;
c) Infrastrukturális/ingatlan beruházás a munkahely kialakításához

Projektidőszak:

Minimum 9 – maximum 15 hónap.

Beadási határidő:

2019. október 15-től 2021. április 30-ig .
A felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra.
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Támogatható
tevékenységek köre:

A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette.
Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu); 2020.01.21.

A pályázatról bővebben kamaránk honlapján IDE kattintva tájékozódhat.

