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GINOP-1.3.7-19-2020-00001 
FIT FOR EXPORT PROJEKT 

 

Gyakran Ismételt Kérdések 

A GINOP-1.3.7-19-2020-00001 azonosítószámú 

„Fit for Export” projekt vonatkozásában 

1 A program részletei 

1.1 Mi a program célja? 

A GINOP-1.3.7-19-2020-00001 azonosítószámú „Fit for Export” projekt célja legalább 250 hazai vállalkozás 

magas szintű felkészítése a nemzetközi piacokon való megjelenésre, meglévő piaci pozícióik megerősítése. 

1.2 Milyen mértékű támogatás igényelhető? 

A projekt során a sikeresen pályázó vállalkozás az exportérettségi szintjéhez mérten lesz jogosult a 

pályázatban meghatározott szolgáltatási csomagok igénybevételére. Az igénybe vehető szolgáltatások 

mértéke egy előre meghatározott kreditrendszer alapján kerül meghatározásra.  

2 Adminisztratív kérdések 

2.1 Hogyan lehet részt venni a programban? 

A pályázatra jelentkezés 2 lépésben zajlik: 
1. Előregisztráció: A HEPA honlapján (https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport) 

a vállalkozás alapadatainak rögzítése; 
az előregisztráció részeként a vállalkozás exporttal kapcsolatos tapasztalatainak felmérése 
(Exportérettségi felmérés) 

2. Pályázat elektronikus benyújtása, a szükséges dokumentumok postai úton történő megküldése. 

2.2 Ki vehet részt a programban? 

• a „GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. keretében fejlesztési tervet kapott mikro-, kis- és 
középvállalkozások; 

• a konvergencia régióban (közép-magyarországi régión kívüli) székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező, exportpotenciállal rendelkező, vagy már exportáló mikro, kis- és 
középvállalkozások 

 

https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport
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2.3 A programra budapesti székhellyel is részt lehet venni? 

Igen, abban az esetben, ha a vállalkozásnak van közép-magyarországi régión kívül eső fióktelepe vagy 
telephelye is, ahol legalább 1 főt foglalkoztat.  

2.4 Mely vállalkozási formákkal lehet pályázni? 

Valamennyi vállalkozási forma támogatható, amely megfelel a 651/2014/EU rendelet I. mellékletben 
felsorolt kkv minősítési szempontoknak, illetve amely vállalkozás alkalmazottainak száma, és árbevétele 
vagy mérlegfőösszege és tulajdonviszonya alapján megfelel a mikro-, kis- illetve középvállalkozási 
kategóriának. 
 

Vállalkozás 
besorolása 

Alkalmazottak 
száma 

Forgalom Mérlegfőösszeg 

mikro max. 10 fő max. 2 millió EUR max. 2 millió EUR 

kis max. 50 fő max. 10 millió EUR max. 10 millió EUR 

közép max. 250 fő max. 50 millió EUR max. 43 millió EUR 

 

3 Pályázás menete 

3.1 Mikor és hol lehet jelentkezni a programra? 

A pályázatban való részvételhez előregisztráció szükséges. Előregisztrálni a pályázati felhívás 
megjelenésétől lehet a https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport honlapon. Valamennyi 
jelentkezőnek a HEPA által kidolgozott exportérettségi felméréssel kell rendelkeznie. Előregisztrálni és az 
exportérettségi felmérést 
 online a https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport honlapon lehet elvégezni. 

3.2 Kik azok, akiknek nem kell exportérettségi felmérést végeznie az előregisztáció során? 

Azon „GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. keretében fejlesztési tervet kapott mikro-, kis- és 
középvállalkozások, amelyek interjúztatása 2021. első negyedévében lezajlott. Az interjú kiértékelését 
követően annak eredményéről szóló exportérettségi besorolását tartalmazó értékelőlapját megkapta. 
 

3.3 Mennyi időt vesz igénybe a támogatási kérelmem elbírálása?  

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtását követően max. 30 munkanapon belül történik meg.  

3.4 Meddig lehet a programba jelentkezni? 

A program előregisztrációs felülete tervezetten a megnyitást követő 3 héten át érhető el. A portál 
elérhetősége jelentkezők számának függvényében változhat. A sikeres előregisztrációt követően a 
pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség a támogatási keret kimerüléséig. 

3.5 Milyen dokumentumokat kell postai úton beküldeni? 

Az online benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a pályázónak postai úton az alábbi dokumentumokat kell 
megküldeni a HEPA részére (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.). 

 de minimis nyilatkozat 

 aláírási címpéldány 

https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport
https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport
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4 Kreditrendszer 

4.1 Hogyan kerül meghatározásra a felhasználható kreditek összege? 

A pályázó számára rendelkezésre álló kreditek száma a vállalkozása exportérettsége alapján kerül 
meghatározásra. A pályázó exportérettsége alapján különböző szolgáltatáscsomagok igénybevételére válik 
jogosulttá. 

4.2 Mi történik a fel nem használt kreditekkel? 

A kreditek kizárólag jelen pályázati konstrukció keretében használhatóak fel, semmilyen további 
szolgáltatásra, készpénzre nem válthatóak be. 

5 Szolgáltatások 

5.1 Milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni a program során? 

 Online kiállítói tér (OKT) 

 Online Streaming Szolgáltatás 

 Online Iparági Roadshow 

 Képzések 

o e-learning képzések 
 Webáruház és honlap trendek a külpiacokon, e-kereskedelem stratégiák 
 Online hirdetési eszközök és visszamérés 

 
o Online képzések 

 Digitális marketing alapok 
 Közösségi média használattal a külpiacon 

 
o Workshop (jelenléti formában) 

 A pitchelés technikája (rövid, tömör, figyelemfelkeltő és célzott információ átadási 
módszerek) 

 

5.2 Hol lesznek a képzések? 

Az e-learning tananyagok, valamint az online képzési modulok a pályázók rendelkezésére bocsájtott 
internetes linken érhetőek el.  
A jelenléti képzések a HEPA székhelyén (Budapest Kacsa utca 15-23.) kerülnek megrendezésre. 

5.3 Mikor indul a képzés? 

A képzések pontos időpontja a jelentkezők számának függvényében kerül véglegesítésre. A HEPA a képzési 
időpontokról legkésőbb a képzés megtartását 30 nappal megelőzően nyújt tájékoztatást. 

5.4 Az Online Kiállítói Térbe (OKT) milyen bemutatkozó anyagokat lehet feltölteni? 
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A vállalkozások az OKT felületre tájékoztató anyagokat, fényképeket, videókat egyaránt feltölthetnek az 
adott 2 GB rendelkezésre álló tárhely erejéig. 

5.5 Milyen látogatókra számíthatok az OKT virtuális standon? 

A HEPA számos eszközzel ösztönzi a külpiacokon a potenciális üzleti partnereket az OKT felületének aktív és 
rendszeres látogatására. A látogatói célcsoport a regisztrált kkv-k igényei alapján kerül szűkítésre.  

5.6 A streaming szolgáltatás során készült videó anyaga szabadon felhasználható? 

Igen, a szolgáltatás keretein belül készített teljes videó anyagot a vállalkozás rendelkezésére bocsájtjuk, 
amit a továbbiakban részben, vagy egészben szabadon felhasználható. 

5.7 A streaming szolgáltatást milyen nemzetközi rendezvények mellé lehet igényelni? 

A HEPA a kedvezményezett kkv-k igényeihez igazítva saját szervezésű eseményeket tart az OKT-n keresztül 
a külpiacokon. A rendezvényekre a helyi potenciális üzleti partnereket hívja meg. 

5.8 Milyen technikai eszközökkel kell készülni az online roadshow-n való részvételhez? 

Az online roadshow-n való részvételhez javasolt a széles sávú internet, webkamera és megbízható 
hangszóró, valamint mikrofon. Ez utóbbiak egy átlagos üzleti felhasználású laptop estében adottak.  

5.9 Hogyan választhatok tárgyaló partnert az online roadshow során? 

Az online roadshow-t megelőzően a résztvevők részletes üzleti profilt töltenek fel az adott platformra. A 
profil tartalmazza a vállalkozás kínálatát, valamint az üzleti partnerére vonatkozó elvárásait. A profilok 
szabadon kereshetőek, érdeklődés esetén bármelyik fél kezdeményezheti a virtuális találkozót. 
Amennyiben a találkozó mindkét fél részéről elfogadott, megjelenik a vállalkozás tárgyalási naptárában. 


