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A programról – About the programme
• Interreg V-A MagyarországHorvátország Együttműködési
Program 2014-2020

• Interreg V-A HungaryCroatia Co-operation
Programme 2014-2020

• Fő kedvezményezett:
• Lead Beneficiary:
HAMAG-BICRO Horvát
Croatian Agency for
Ügynökség a Kis- és Közepes
SMEs, Innovations and
Vállalkozókért, Innovációért és
Investments HAMAGBeruházásokért nevű
BICRO.
ügynökség.

Kedvezményezettek – Beneficiaries
Baranya Megyei
Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit Kft.
Somogy Megyei
Vállalkozói
Központ
Alapítvány
Zala Megyei
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány

Regionalna razvojna
agencija Slavonije i
Baranje d.o.o.;
VIDRA Agencija za
regionalni razvoj
Virovitičko-podravske
zupanije
PORA Razvojna
agencija Podravine i
Prigorja za promicanje
i provedbu razvojnih
aktivnosti u
Koprivničkokriževačkoj županiji
Regionalna razvojna
agencija Međimurje

Light Partnerek – Light Partners
KKV-k - SMEs
• A Light Partnerek azok a
kedvezményezett KKV-k,
amelyeket egy két fordulós
kiválasztási folyamaton
keresztül választanak ki arra,
hogy a Konstrukcióból
támogatást kapjanak.

• The Light Partners are the
beneficiary SMEs
selected through a twostep selection procedure
in order to receive a
subsidy from the Scheme.

Az üzleti együttműködés szintjei – Levels of
business cooperation

• A) Új piacot keresése már
meglévő termék számára
• B) Új termék bemutatása már
meglévő piacon
• C) Új termék fejlesztése új
piac számára – LEGINKÁBB
PREFERÁLT pályázati forma

• A)Finding a new market to
an existing product
• B) Introduction of a new
product to an existing
market
• C) Development of a new
product to a new market MOST PREFEREABLE

Kiválasztás – Selection
évente két foruló – 2 rounds annually
• Az első kiválasztási lépcső (Light
Koncepciók) kizárólag a Light
Projekt tartalmi aspektusaira
koncentrál. A Light Koncepciót az
együttműködő KKV-k nyújtják be;
ezen a ponton még nincsenek
különösebben komoly
adminisztrációs kötelezettségek.
• Az első körben tovább jutott
pályázókat a KPTL (Külső Projekt
Támogatási Lehetőség) segíti, hogy
Projekt javaslataikat megfelelően
összeállítva be tudják nyújtani a
második kiválasztási lépcső során

• 1st selection step (Light
Concepts) should focus
exclusively on the contentrelated aspects of Light
Concepts submitted by
cooperating SMEs without
serious administrative
requirements to be met at this
stage.
• First round winners are
helped by EPSF (External
Project Support Facility) to
submit their Project Proposal
during the selection

Értékelés – Evaluation
évente két foruló – 2 rounds annually
• A Fő Kedvezményezett és a
Kedvezményezettek, azaz a hét
megyei fejlesztési ügynökség,
közösen értékelik a koncepciókat és
a projekt javaslatokat előre
meghatározott szempontrendszer
alapján együtt a Közös Szakmai
Titkársággal és az Irányító
Hatósággal.

• The Lead Beneficiary and the
beneficiaries, that is the 7
county development
agencies, jointly evaluate the
concepts and the proposals
along the already set criteria
together with the JTS (Joint
Technical Secretariate) and
the Managing Authority.

ERFA Támogatás – ERDF Fund
Utófinansz
írozás
25% önerő
Futamidő:
6-18 hó
Vissza
nem
térítendő

Light
PartnerenkéntPer Light
Partner/

Teljes költségFull cost
(100%)

Maximum ERFA
társfinanszírozá
s/ Maximum
ERDF fund
(75%)

Minimum

40,000 EUR

30,000 EUR

Maximum

180,000 EUR

135,000 EUR

Minimum egy-egy partner a
határ mindkét oldaláról,
összesen 4 partner.

Csekély összegű állami
támogatás (de minimis)

Postfinancing
25% owncontributio
n

Duration:
Minimum 1partner from each 6-18 M
side of the border, maximum
4 partners.

The fund is a state aid (de
minimis)

Nonrefundable

Elszámolható költségek– Eligible costs
• Előkészítési költség: 1000 EUR
(automatikus)
• Személyi költségek (a teljes
költségvetés 80%-ig)
• Irodai költségek a bérköltségek
15%-ig (automatikus),
• Utazás és szállás (projektben
elszámolt személyek részére)
• Külső szakértői költségek
• Eszközbeszerzés
• Beruházások

• Preparation costs: 1000 EUR
(automaticly)
• Staff costs (maximum 80 percent
of all costs)
• Office costs max 15 per cent of
staff costs (automatic)
• Travel and accommodation (for
project staff)
• External experts
• Tools
• Investments

További információ/see more at: www.bmfu.hu
https://www.b2match.eu/blight/pages/19299-home-hu

Kritériumok – Criteria

• minimum egy lezárt pénzügyi év, • at least one closed
business year;
• minimum egy fő alkalmazott,
• at least one employee,
• pozitív saját tőke a megelőző
• equity is positive for the
lezárt üzleti évben,
last closed business year,
• képesség, tapasztalat és
• capacity to manage their
kapacitás a projekt
share of activities in the
előkészítésére, végrehajtására,
Light Project.
elő- és társfinanszírozására,
• Knowledge of English
• angol nyelvismeret.
További információ/see more at: www.bmfu.hu
https://www.b2match.eu/blight/pages/19299-home-hu

Kizárás – Exclusion
Mivel a PP Light Konstrukció de minimis
támogatást nyújt a KKV-knak, az alábbi
szektorokban tevékeny vállalkozások
(éves forgalmuk több mint 50%-át
ezekből a szektorokból szerezték az
előző lezárt üzleti évükben) kizárásra
kerülnek:
• NACE kód A – mezőgazdaság,
erdészet és halászat (01-03)
• elsődleges termelés, az Szerződés
I-es Mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek
feldolgozása és marketingje,
• halászat és akvakultúra.

Enterprises active in the following
sectors (gaining more than 50% of their
annual turnover from these sectors in
their past closed business year) are
excluded:
• NACE code A – Agriculture,
forestry and fishing (01 – 03).
• primary production, processing
and marketing of agricultural
products listed in Annex I to
the Treaty (see Annex I of
Guidelines for Light Partner
Applicants),
• fishery and aquaculture

További információ/see more at: www.bmfu.hu
https://www.b2match.eu/blight/pages/19299-home-hu
• s

HOW TO FIND PROJECT PARTNER?
.•
•
1.

2.

3.
4.

KKV adatbázis, ahol partnert lehet
keresni vagy partnerséget ajánlani
https://www.b2match.eu/blight
Regisztráljon ezen a felületen (vagy
kérjen segítséget a regisztrációhoz
a BMFÜ-től)
Ismertesse szervezetének
tevékenységét és együttműködési
elképzeléseit
Keressen potenciális partnereket
Válassza a találkozó funkciót vagy
vegye fel a kapcsolatot partnerével
közvetlenül.

•
•
1.
2.
3.
4.

Data base of SMEs offering or
requesting partnership
https://www.b2match.eu/blight
Register on this platform (or ask for
help of your LDA representative)
Publish your organizational focus
and your collaboration wishes
Browse potential project partners
Select a meeting or contact partner
directly

Köszönöm figyelmüket! – Thank you for your attention!

További információ:
Kis-Pongrácz Judit projekt menedzser
www.bmfu.hu
kispongracz.bmfu@gmail.com

