Ahol a folyók összekötnek

Beneficiary Light Koncepció (B Light) projekt az Interreg V-A
Magyarország-Horvátország Együttmuködési Program 2014-2020 keretein
belül lehetové teszi Magyarország - Horvátország határ menti területén történo
kis és közép vállalkozások (kkv-k) együttmuködésének finanszírozását.
7,6 millió euró vissza nem térítendo támogatás áll a vállalkozók részére.

A B LIGHT PROJEKT CÉLJAI
A bruttó hozzáadott érték (GDP) növekedés az ipari és a szolgáltatási szektorban;
A
 kis- és középvállalatok nemzetközivé válásának ösztönzése
és versenyképességének növelése;
A kis- és középvállalatok versenyképességének növelése;
A
 z üzleti együttműködés révén elősegíteni a fejlődését: közös termelés,
fejlesztési szolgáltatások és technológiai transzferek, ellátási láncok, közös piac,
jövőbeli közös vállalkozások tervezése keretében.

A projektet a kedvezményezettek valósítják meg, melyben a vezető partner a Horvát Innovációs és
Beruházásfejlesztő Ügynökség (HAMAG-BICRO, valamint a projektpartnerek – a területi (megyei)
fejlesztési ügynökségek, alapítványok. A konzorcium tagok felelősek a koordinációért és program
végrehajtásának kivitelezéséért: felhívják a kis- és közép vállalkozók (kkv) figyelmét a pályzati
lehetőségekre, ezenkívül promóciós találkozókat szerveznek, értékelik a benyújtott pályázatokat.

Ki nyújthat be pályázatot?
A pályázáshoz a következő feltételeknek kell eleget tenni:
k is- és középvállalkozások (kkv-k) kategóriájába kell tartozniuk, miként az 1-es
mellékletben meghatározott Bizottság 651/2014/EU rendelete kimondja,
ö
 nálló vállalkozónak kell lenniük, ahogy azt az 1. melléklet 3. cikkében a Bizottság
651/2014 / EU rendelete előírja. Partnerek vagy társult vállalatok nem válhatnak jogosult
felhasználóvá ugyanazon Light Projekt keretein belül.
k ötelező a regisztráció, vagy rendelkeznie kell leányvállalattal és területen belüli
meghatározott programmal (NUTS III-as szint):

Magyarország:
Zala megye (HU223);
Somogy megye (HU232);
Baranya megye (HU231);

Horvátország:
Muraköz megye (HR 046);
Kapronca-Körös megye (HR 045);
Verőce-Drávamente megye (HR 048);
Eszék-Baranya megye (HR 04B);
Varasd megye (HR 044);
Belovár-Bilogora megye (HR 047);
Pozsega-Szlavónia megye (HR 049);
Vukovár-Szerém megye (HR 04C).

A Light Projekteknek a megadott területeken kell megvalósulniuk.
Amennyiben a Light partner székhelye nincs a programban előírt
területen regisztrálva, hanem csak annak telephelye, abban az esetben
a telephelynek a Light Koncepció projektjavaslata benyújtási időpontjától
számított legalább egy évvel korábbinak kell lennie.

“A Light partner“ azon együttműködő cégek elnevezése,
amelyek közösen pályáznak meg támogatást.
Legalább kettő, egy horvát és egy magyar partner alkothat Light projektet.
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Finanszírozás
A B Light program keretében több, mint 7 millió euró vissza
nem téritendő támogatásra lehet pályázni.
A Light Projektekben résztvevő Light Partnerek minimum és maximum kerete:
Elfogadott
összköltség (100%)

ERFA által biztosított
legmagasabb támogatás (75%)

Light felhasználónkénti
minimális összeg

40.000 EUR

30.000 EUR

Light felhasználónkénti
maximális összeg

180.000 EUR

135.000 EUR

A Light Projekt megvalósítása során minden Light
Partnernek kötelessége a teljes költségvetés 25%-át
biztosítani saját hozzájárulásként.
EU támogatások és a nemzeti finanszírozási források kivételével,
saját alapot képezhetnek különböző pénzügyi források
(például számlán találhatő pénz, kölcsön).
Ha az együttműködés teljes költsége meghaladhatja a 180.000
eurós költséget Light Partnerenként, akkor ebben az esetben
a maximum érték fölé eső költség NEM MINŐSÜL
a Light Projekten belül elszámolható költségnek. Mivel az ÁFA
nem elszámolható, minden költséget ÁFA nélkül kell értelmezni.

Partnerség
Egy ,,Light Projekt“ legalább 2 együttműködő Light Partnerből kell, hogy álljon;
a Light Partnerek maximum száma 4. Mindegyik Light Projektnek legalább
egy partnert kell tartalmaznia a határ mindkét oldaláról.
Mint az általános, a határokon átívelő együttműködési projekt-partnerségek esetében, itt is mindegyik Light Projekt-partnerségét
kiegyensúlyozottá kell tenni a Light Partnerek közötti racionális és hatékony munka- és felelősség-megosztással. Ahhoz, hogy
a partnerség működőképes és hatékony legyen, közös szükségletek és célok mentén tevékenykedő partnereket kell összegyűjtenie.
A speciális ismeretet és szakértelmet végig biztosítani kell.
A Light projekt minimális együttműködése megköveteli a Light projekteken keresztüli hatásos közös fejlesztésű technológiákat,
sikeres szolgáltatásokat, illetve termelést a határvidék mindkét oldalán, annak érdekében, hogy új vagy közös terjesztő hálózatok
jelenjenek meg a piacokon.
Ansoff mátrixa szerinta a kereskedelmi együtműködés erősödését, a Light projekt keretében a következő
szinteken lehet meghatározni:
TERMÉK
JELENLEGI
JELENLEGI

ÚJ
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PIACFEJLESZTÉSE
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PIACRA JUTÁS: A Light partnerek a már meghódított piacon, a meglevő termékeit, technológiáit és szolgáltatásaisait terjeszti, közös vagy harmadik piacon történő terjesztés nélkül. Kizárólag promóciós tevékenységek kivitelezése, jobb termék ismeretet, technológiái és szolgáltatási minőséget nyújtanak
a meglévő piacon. NEM ALKALMAS a B Light Grant Shema által történő finanszirozásra.
PIACFEJLESZTÉS: Új piacot találni egy már létező terméknek: egy már kifejlesztett terméket, technológiát vagy szolgáltatást új piacra vinni (vagy a partner
országban vagy egy harmadik országban), amelyet a projekt együttműködés tesz lehetővé. Ebben az esetben az egyik Light Partner a tulajdonosa a terméknek, a másik az új piachoz való hozzáférést biztosítja (saját országában vagy egy harmadik országban. – Ez FELTÉTELHEZ KÖTÖTTEN ELÉGSÉGES, abban
az esetben, ha az új piacra való belépés nem jelenti egyúttal azt is, hogy a Light Partner egy már létező piacán csökkenti a jelenlétét, hanem növekedést
generál a teljes eladás tekintetében.
TERMÉKFEJLESZTÉS: Egy új termék bevezetése egy már létező piacra: A Light Partner egy új terméket, technológiát vagy szolgáltatást vezet be egy olyan
piacra, ahol az egyik Light Partner már jelen van. Az új termék esetében mindkét Light Partner termékfejlesztőnek számít, függetlenül attól, hogy a termék
egyiúőjük már meglévő piacára kerül. Ebben a fajta együttműködésben a termék előállításának kifejlesztése adja az együttműködés hozzáadott értékét.
Ez a típus ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióban a támogatáshoz jutás tekintetében.
A DIVERZIFIKÁCIÓ: Egy új termék fejlesztése egy új piacra: úgy a kifejlesztett termék, mint a technológia vagy szolgáltatás és az általa elért piac is új. Ez a típus
képviseli a legelőrehaladottabb együttműködési formát, amely számos modalitási opciót magába foglal: egy (vagy több) Light Partner fejleszti a terméket,
a többi Light Partner hozzáférést biztosít az új piachoz, amely vagy a partner országokban található vagy más országokban. Ez az az együttműködési szint, ahol
több, mint két Light Partner együttműködése szükséges. Ez a típus MAXIMÁLISAN ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióból való támogatáshoz jutás tekintetében.

Projekt javaslatok felvétele és elbírálása
A Light Projekteket két lépcsőben, nyílt eljárásban, pályázat útján
választják ki (Light Concepts és Light Project Proposals).
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AZ ELSO KIVÁLASZTÁSI LÉPCSO (LIGHT CONCEPTS)
Az első kiválasztási lépcső (Light Concepts) 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. Ez lehetővé teszi
a résztvevő KKV-k számára, hogy elkerüljék a szükségtelen projekt-fejlesztéssel járó erőfeszítéseket.

A Light Koncepciók elkészítésében a megyei szinten működő hét vállalkozásfejlesztési
ügynökség nyújt segítséget (a „Kedvezményezettek”). A Light Koncepciók nyelve angol.
A Light Concept-re való jelentkezést a partnerek egyike, a B Light Platformon keresztül végezheti el.
A Light Koncepciók benyújtása folyamatos, évente minimum két értékelési időszakkal lehet számolni.
A részletekről és a határidőkről bővebben tájékozóthat a pályázati felhívásban.
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https://www.b2match.eu/blight
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Elbírálás és döntéshozatal a következő eljárások függvényében alakul:
A
 Light Koncepciókat a területileg illetékes KKV fejlesztési ügynökségek (Kedvezményezettek) közösen értékelik:
az összes Light Partner területileg illetékes KKV fejlesztési ügynöksége adminisztrációs és támogathatósági kritériumok
mentén bírálja a benyújtott Light Koncepciókat.
A
 területileg illetékes KKV fejlesztési ügynökségek (Kedvezményezettek) vagy elutasítják, vagy jóváhagyják a Light Koncepciót
további tartalom-alapú értékelésre. Ezen a szinten nincs lehetőség hiányzó dokumentumok pótlására.
A
 z adminisztrációs és támogathatósági kritériumok ellenőrzését követően a területileg illetékes
Kedvezményezettek egy értékelési háló segítségével értékelő lapon értékelik benyújtott Light Koncepciókat.
A
 tartalmi értékelést követően a Light Koncepció végső benyújtási határidejétől számított 60 napon
belül Kiválasztási Bizottsági ülésre kerül sor.
A
 Kiválasztási Bizottság/Választási Testület döntése alapján a kiválasztott Light Koncepciókat további projekt-fejlesztésre jelölik
(ebben a fordulóban a Light Koncepciók nem kapnak pénzügyi támogatást).

MÁSODIK SZELEKCIÓS LÉPÉS
(LIGHT PROJECT PROPOSALS)

LIGHT
CONCEPT

Az első kiválasztási lépcsőben sikeresen teljesített Koncepciókat a második szakaszban részletesebben, alaposabban ki kell dolgozni. Ebben segíti a javaslatot benyújtót a KPTL (angolul
EPSF). Az így elkészült dokumentációt Light Projekt Javaslatnak nevezzük. A második lépcsőben
ezek a javaslatok kerülnek elbírálásra.

2. LÉPÉS

A Kiválasztási Testület által jóvá hagyott Light Koncepcióval tehát közös munka kezdődik, melynek résztvevői a KPTL és a partner vállalkozók. Itt főleg és elsősorban arra irányul a segítség, ami
a két vagy több partner „gyengesége”, ha van ilyen, illetve, amiben kérik a külső szakértelmet.
A Light Projekt Javaslatok benyújtásának határidejét a Felhívás Light Projekt Javaslat benyújtására
elnevezésű dokumentum tartalmazza. A benyújtás a B Light Platform online felületén történik.
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A Light Project Proposal pályázatát a vállalatok közössen készítik
el külső (EPSF) szakemberek igyenes közreműködésével.
A jelentkzést angol nyelven kell elkészíteni.
A Light Projekt Javaslatot bármelyik együttműködő Light Partner benyújthatja, a B Light Platformon keresztül végezheti el.
A beérkező Pályázatok felvétele folyamatosan, míg azok elbírálása évente legalább kétszer történik.
Light Projekt Javaslatokkal kapcsolatos határidők és pontos részletek a pályázati felhívásban olvashatóak.
Elbírálás és döntéshozatal a következő eljárások függvényében alakul:
A
 Light Projekt Javaslatokat a területileg illetékes KKV fejlesztési ügynökségek (Kedvezményezettek) közösen értékelik:
az összes Light Partner területileg illetékes KKV fejlesztési ügynöksége adminisztrációs és támogathatósági
kritériumok mentén bírálja a benyújtott Light Javaslatokat.
A
 területileg illetékes KKV fejlesztési ügynökségek (Kedvezményezettek) vagy elutasítják, vagy jóváhagyják a Javaslatot további,
tartalom-alapú értékelésre. Hiányos Light Projekt Javaslat esetén az adminisztratív kötelezettségek teljesítése érdekében a Light
Partner jelöltet határidő megadásával felszólítják a hiányzó dokumentumok pótlására.
H
 a a tartalom és/vagy a Light Projekt bármely költségvetési tétele további tisztázást igényel, a területileg illetékes KKV fejlesztő
ügynökség felkérheti a Light Partner Jelöltet további tisztázásra.
A
 z adminisztratív és támogathatósági kritériumok teljesítésére vonatkozó ellenőrzést követően a területileg illetékes
Kedvezményezettek az értékelési háló segítségével kitöltik a Light Projekt Javaslatra vonatkozó értékelő lapot.
A
 tartalmi értékelést követően a Light Projekt Javaslat végső benyújtási határidejétől számított 60 napon
belül Kiválasztási Bizottsági ülésre kerül sor.
A
 Kiválasztási Bizottság döntése alapján a Fő Kedvezményezett a támogatott Light Projekt Light Partnereivel
közösen aláírja a Partnerségi Megállapodás Függelékét.

Hogyan találhat projektpartnert
Tekintettel arra, hogy a B Light Grant Shema projektre való pályázat alapkövetelménye a magyar horvát vállalatok közös partneri
pályázása, partnereket legegyszerűbben a B Light projekt web felületein lehetséges találni: https://www.b2match.eu/blight.

A web felület a partnerek felkutathatóságán kívül, lehetővé teszi pályázatokra való jelentkezést,
továbbá az első, és a második szelekciós lépését.
Ezen felületen található a B Light Grant Shema-ra pályázni kívánó, együttműködést kínáló, vagy kereső vállalatok alapvető információit
tartalmazó adatbázisa ( vállalati működése ágazata, célkitűzések, stb.) – „Organisation Information“, továbbá a vállalatok által kínált,
vagy keresett kompetenciák ismertetése a partnerek egymásra találásának és közös projektek (Cooperation Profiles) reményében.
Az adatbázisban a vállalatok profiljai működési tevékenység, megyék vagy nagyság szerint is kikereshetők.
Ahhoz, hogy a vállalata profilja kikereshetövé váljon, valamint hogy a potencionális partnerek felvehessék a kapcsolatot, a vállalatot
szükséges regisztrálni az internetes felületen („Regisztráció”).
A projekt partnerek (CASB - BICRO és a megyei szintű területfejlesztési szervezet) ún. gazdasági üléseket fognak szervezni, ahol is egy
helyen lesz találkozási lehetőségük a magyar, vagy horvát pertnereket kereső vállalatoknak, valamint lehetőség nyílik a potenciális
közös együttműködés megvitatására. Ezen találkozók helye és időpontja a regionális fejlesztési ügynökségek honlapján lesznek
közzétéve, valamint a B Light web felületének „Naptár” szekciójában.

Javasoljuk, hogy a webes felületen történő regisztrációt megelőzően forduljon az érintett regionális fejlesztési
ügynökségek kapcsolattartó személyéhez.
Megjegyzés: A jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
HAMAG-BICRO felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító
Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.

Kontakti / Kapcsolatfelvétel
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
(Baranya County Development Agency Non-profit Ltd.)
Judit Kis-Pongrácz /+36 20 5815 167 /kispongracz.judit@bmfu.hu

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
(Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Public Foundation)
György Jelenka /+36 30 217 5448 /jelenka@somogy.hu /www.vallalkozoi-kozpont.hu

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
(Zala County Foundation for Enterprise Promotion)
Judit Vinhoffer /+36 30 487 4491 /judit.vinhoffer@zmva.hu /www.zmva.hu
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Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije – HAMAG-BICRO
(Croatian Agency for SMEs, Innovations
and Investments – HAMAG-BICRO)
Renato Vrebac, voditelj projekta /+385 1 235 2629
renato.vrebac@hamagbicro.hr
blight@hamagbicro.hr /www.hamagbicro.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
(Regional Development Agency of Slavonia and Baranja Ltd.)
Ružica Šimon /+385 31 221 890 /ruzica.simon@obz.hr /www.slavonija.hr

VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
(VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency)
Neda Martić /+385 33 800 207 /neda.martic@ravidra.hr /www.ravidra.hr

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu
razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
(PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion
and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County)
Melita Birčić /+385 48 621 978 /melita.bircic@pora.com.hr /www.pora.com.hr

Regionalna razvojna agencija Međimurje
(Regional Development Agency Međimurje)
Jako Horvat /+385 40 395 560 /jako.horvat@redea.hr /www.redea.hr

