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Kik pályázhatnak? 

Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) bejegyzett és működő fiatal magyar 

vállalkozók, vállalkozások, akik megfelelnek a pályázati felhívás 3. pontjában megfogalmazott 

kritériumoknak. 

Amennyiben a vállalkozás, illetve annak tulajdonosa megfelel a fenti követelményeknek, akkor  

van arra előírás, hogy mekkora legyen egy cégben a tulajdoni hányada? 

Nincs. 

Mire lehet pályázni? 

A vállalkozások fejlesztéséhez  termeléshez, gyártáshoz szükséges eszköz beszerzésére, információs 

technológia-fejlesztésre, informatikai eszközök és szoftverekre,  gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésekre,  hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételre, valamint piacra jutást 

segítő tevékenység, marketing költségekre. Az egy éven belül alapított társaságok esetében még 

anyagjellegű költségekre és az üzletvitelhez igénybe vett szolgáltatásokra is. Részletesen a Pályázati 

felhívás 4. pontja és a Pályázati és elszámolási útmutató melléklete tartalmazza az elszámolható 

költségeket. 

Ingatlan átalakítására, bővítésére, vagy új ingatlan építésére lehet pályázni? 

Nem, részletesen a Pályázati felhívás 4. pontja és a Pályázati és elszámolási útmutató melléklete 

tartalmazza az elszámolható költségeket. 

Igazolni kell-e magyar állampolgárságot? 

A magyar állampolgárság meglétéről nyilatkozni kell, az állampolgárság megszerzésére irányuló 

eljárás elindításáról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított – a folyamatban lévő 

eljárást igazoló átvételi elismervény - benyújtása szükséges. A támogatási szerződés megkötésének 

feltétele a megszerzett magyar állampolgárság! 

Ukrajnában és a Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező pályázók esetében a pályázati 

feltételeknek megfelel az a nem magyar állampolgár is, aki a Szátv. alapján kiadott „Magyar 

igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezik, továbbá jogosult pályázni 

akkor is, ha magyar igazolvány megszerzésére irányuló eljárást elindította. A szerződéskötés feltétele 

a „Magyar igazolvány” megléte. 

Milyen igazolással igazolható a cég megléte? 

Beszkennelve kérjük csatolni a 30 napnál nem régebben kiállított hiteles cégnyilvántartást, vagy 

bírósági/hatósági igazolást, illetőleg internetes cégnyilvántartási rendszerből lekérdezett igazolást 

arról, hogy a bejegyzett vállalkozás. Egyéni vállalkozásoknál érvényes vállalkozói igazolvány másolata 

is elfogadható. Ehhez kérjük a magyar nyelvű egyszerű (nem feltétlenül hiteles) fordítást is csatolni. 



Elég-e akkor megalapítani a vállalkozást ha nyer a projekt, illetve kiváltani a vállalkozói engedélyt? 

Nem, csak bejegyzett és már nyilvántartásba vett cégek, vállalkozások indulhatnak. 

Milyen cégforma szükséges ahhoz, hogy pályázhassak? 

Egyéni vállalkozó,  illetve jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság pályázhat. 

Frissen induló vállalat pályázhat a kiírásra?  

igen 

Előnyt jelent-e, ha valaki családi gazdálkodásba kapcsolódik be? 

Nem, nincs erre vonatkozó előírás. 

Mennyi idő alatt lehet a pályázatot benyújtani? 

A pályázati felhívás  9. pontja tartalmazza  a benyújtási határidőt. 

Kik fogják a pályázatot elbírálni? 

A befogadott támogatási igényt a Bethlen Gábor Alapkezelő  ellenőrzi  és feldolgozza, ezt követően 

támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, amely döntési javaslatát a 

BGA tv. alapján a Bizottság elé terjeszti. 

Mit jelent a vállalkozás üzleti szempontú bemutatása? 

A pályázó vállalkozásának üzleti szempontú bemutatása, amely tartalmazza a pályázati igény 

indoklását maximum 5 oldal (10 000 karakter) terjedelemben. A pályázatok tartalmi értékelése ezen 

dokumentum alapján történik a Pályázati Felhívás Tartalmi értékelés című pontban megadott 

szempontok szerint, azonban nincs kötelező formai előírás, illetve minta. 

Tartalmi értékelési szempontok: 

- A vállalkozás üzleti szempontú bemutatása, mely tartalmazza az üzleti modellt, illetve a rövid-, 
közép és hosszú távú célok leírását 

- A vállalkozás célpiacának/célpiacainak bemutatása, kiemelve a lehetséges versenytársakat 
- A vállalkozás termékeinek és/vagy nyújtott szolgáltatásainak bemutatása, mely tartalmazza az 

árazási stratégiát, valamint a lehetséges vevők és szállítók bemutatását 
- A vállalkozás értékesítési stratégiájának bemutatása, mely tartalmazza az értékesítési célokat és 

azok elérésének lehetséges módjait 
- A vállalkozás meglévő és később szükséges eszközeinek/beruházásainak bemutatása, mely 

tartalmazza az igényelt pályázat felhasználási módját 
- A kiadási és bevételi adatok rövid bemutatása, kiemelve a jövedelmezőséget legalább a pályázat 

felhasználási időpontját követő 1 éves időtávban 
- A csapat bemutatása, mely tartalmazza a vállalkozás működtetéséhez szükséges kompetenciák 

meglétének leírását 
- Az igényelt pályázati összeg felhasználásának indoklása 
- A vállalkozás hozzájárulása a nemzetpolitikai célok teljesüléséhez 
 
 



A támogatás után kell-e adózni? 

Tekintettel arra, hogy országonként eltérőek az adózással kapcsolatok jogszabályok, így minden 

pályázónak magának kell meggyőződni arról, hogy a támogatás után adott országban milyen adózási, 

illetve egyéb kötelezettségek vannak az állami hatóságok felé.  

Amennyiben a támogatás után adózni kell, akkor ez beépíthető a pályázati költségekbe. 

Nem, ezen költségek nem építhetők be a pályázatba, ezt a pályázónak saját forrásból kell 

megoldania. 


