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Uniós Pályázatok
COSME Garancia

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) és 
az Európai Beruházási Alap a Cosme uniós garancia program 
keretében együttműködési megállapodást kötött. Ennek 
keretében 40 Mrd Ft összegű kezességet kíván elérhetővé 
tenni a magyar kkv-k számára üzletvitelük elindításához, a 
pénzügyi forrásokhoz való hozzáféréshez, a nemzetközi pi-
acra lépéshez. 

Az Európai Beruházási Alap (EBA, EIF) által koordinált COSME 
(Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small 
and Medium-sized Enterprises) uniós garancia program támo-
gatást nyújt mikro-, kis- és középvállalkozásoknak üzletvitelük 
elindításához, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáféréshez, a 
nemzetközi piacra lépéshez.

A program célja, hogy különböző életszakaszaikban 
megkönnyítse a kkv-k finanszírozáshoz jutását. A hitelga-
rancia-eszközzel a program garanciákat és viszont-garan-
ciákat biztosít a pénzügyi intézményeknek. Ezen program 
keretében kötött együttműködési megállapodást az Agrár-Vál-
lalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) az Európai Beruhá-
zási Alappal, lehetővé téve 40 Mrd Ft összegű kezesség nyújtá-
sát a magyar kkv-k számára.

Benyújtási határidő: 2018. május 31.
Támogatási forma: Visszatérítendő
A COSME program keretében kötött együttműködési meg-
állapodást az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány az 
Európai Beruházási Alappal, lehetővé téve 40 Mrd Ft összegű 
kezesség nyújtását a magyar kkv-k számára.

Kedvezményezettek köre:
	෮ belföldön működő mikro-, kis- vagy középvállalkozások, 

beleértve az őstermelőket és a családi gazdálkodókat is;
	෮ a hitel céljának TEÁOR kódja, vagy a vállalkozás főtevé-

kenységének TEÁOR kódja nem tartozik a kizárt tevé-
kenységek közé, úgymint:

•	 dohánytermék, desztillált szeszes italok és kapcsoló-
dó termékek előállítása, forgalmazása

•	 bármilyen fegyver és lőszer előállítása, kereskedelme
•	 kaszinók és szerencsejátékhoz kapcsolódó tevékeny-

ségek
•	 nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
•	 a vállalkozás ellen nem indult csőd-, felszámolási 

vagy végelszámolási eljárás;
•	 a szerződés futamideje legalább 12 hónap, legfeljebb 

10 év.

További információ: http://www.avhga.hu/.

Üzleti modellek a modern vidéki gazdaság számára

A pályázat célja, hogy társadalmi-gazdasági elemzés készüljön 
különböző üzleti modellek leírásával, összehasonlításával, azo-
nosításával. Pályázati eredmény a gyakorlati és üzletcentrikus 
eszközök kialakítása, mely eszközök a vidéki vállalkozók üzleti 
tervének elkészítését segítik.

Az intézkedés a vidéki gazdaságok modernizációjához, va-
lamint fenntartható növekedéséhez kíván hozzájárulni. A ko-
rábbi, vidéki gazdaságfejlesztésre, valamint munkahelyterem-
tésre vonatkozó európai projektek eredményeire alapozva a 
jelen pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok olyan 
innovatív üzleti modellek azonosítására fókuszálnak, amelyek 
jelentős mértékben képesek hozzáadott érték, társadalmi ko-
hézió és munkahelyteremtésre, és amelyek más térségekben 
is alkalmazhatók, illetve nagyobb léptékűvé alakíthatók, figye-
lembe véve a különböző térségek eltérő adottságait.

A pályázatok keretében társadalmi-gazdasági elemzés el-
végzése a cél, különböző üzleti modellek azonosítása, leírása 
és összehasonlítása céljából. Az elemzéseknek ki kell térniük a 
következő aspektusokra: a kiindulási feltételek, a legyőzendő 
akadályok, finanszírozási mechanizmusok, hozzáadott érték 
teremtése, munkahelyek és egyéb potenciális környezeti vagy 
társadalmi előnyök, nemek közötti esélyegyenlőség kérdései, 
a fiatal munkavállalók számára felmutatott vonzerő, valamint 
az előállított érték elosztása.

A pályázatok eredményeként gyakorlati és üzletközpontú 
eszközöket kell kialakítani, például üzleti esetek gyűjteménye 
olyan vállalkozók számára, akik vidéki térségekben kívánnak 
vállalkozást indítani, és ehhez keresnek iránymutatást, illetve 
referenciaértékeket üzleti tervük elkészítése érdekében.

Benyújtási határidő: 2017. február 14.  
Támogatási forma: Vissza nem térítendő  
Támogatási intenzitás: 100% 
A benyújtás konzorciumok számára lehetséges, melynek tag-
jai legalább három különböző EU-tagországból, vagy csatlako-
zott országból érkezhetnek.

Kedvezményezettek köre:
•	 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóköz-

pont), 
•	 Nagyvállalat, 
•	 Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
•	 Non-profit szervezet (civil szervezet), 
•	 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény),
•	 Egyházi jogi szervezet, 
•	 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Forrás: palyazatokmagyarul.hu




