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Kérdés Válasz Felhívás releváns pontja 

1) Ki a program kezelő üzbég 
szervezet? 

A programban a Külgazdasági és Külügyminisztérium üzbég partnere az 
Üzbég Innovatív Fejlesztési Minisztérium 

Programkiírás 

2) Hol tölthető le az üzbég partner 
támogatási kérelme? Az üzbég 
partnernek milyen formában (e-
mailben, postán) és milyen 
címre kell eljuttatnia a 
támogatási kérelmét az üzbég 
programkezelő fél számára? 

Az üzbég fél a programról részletesebb információt a következő oldalon 
közölt: https://mininnovation.uz/contest/post-265  

Programkiírás 

3) Van-e mintadokumentum? 
(üzleti terv, kérelmező stratégiai 
dokumentuma, nemzetközi 
együttműködést vagy 
nemzetközi projektben való 
részvételt igazoló beszámoló) 
Iránymutatás a szükséges 
tartalmat illetően? (Az üzleti 
tervnél szereplő minimum 
leíráson kívül miket 
tartalmazzanak feltétlenül a 
dokumentumok?) 

Az üzleti terv nem kötött formátumú, azonban a kérelemhez csatolt 
dokumentációból ki kell tűnjön, hogy projekt jogi és műszaki szempontból 
megalapozott, amennyiben a cég rendelkezik oltalommal vagy 
szabadalommal azt is fel kell tüntetni. Továbbá be kell mutatni, hogy a 
projekt miként versenyképes az üzbég piacon, illetve szükséges felvázolni a 
projekt hosszútávú (legalább 3 éves) működésével és fenntartásával 
kapcsolatos terveket. 

8. Benyújtandó dokumentáció és 
tájékoztatás 

4) A Felhívás szerint: (5) A (1) 
bekezdés d) pontja esetén a 
támogatás keretében a 
megvalósíthatósági tanulmány 
költsége számolható el. 
Szeretném megkérdezni, hogy 
ez kizárja a Felhívás 4. pontja 
alatt feltüntetett „Elszámolható 
költségek” elszámolását 
Megvalósíthatósági tanulmány 

A Programkiírás IV. (5) értelmében, megvalósíthatósági tanulmány 
készítése esetén minden olyan költség elszámolható, amely a 
Programkiírás 4. pontja alatt feltüntetett „Elszámolható költségek” listáján 
szerepel, és közvetlenül összefügg a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésével. (pl. Személyi jellegű költségek, igénybe vett 
szakszolgáltatások, anyagköltség). Megvalósíthatósági tanulmány 
kategória esetén a támogatási intenzitás 50%-os lehet, tehát a 
költségtervben szereplő tételek max. 50%-a lehet költségvetési támogatás. 

4. Támogatható tevékenységek és 
elszámolható költségek köre 

https://mininnovation.uz/contest/post-265
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készítése esetén? Ebben a 
kategóriában pontosan milyen 
tételek számolhatók el? 

5) A megvalósíthatósági 
tanulmány tervezési díja (vagyis 
a tanulmány terv szintű 
tervezése) elszámolható-e, ha 
igen, milyen arányban, milyen 
költségként? 

A megvalósíthatósági tanulmányt előkészítő terv díja elszámolható, a 
tervezés a  „projekt előkészítés” tevékenységbe tartozik, tehát a projekt 
összköltségének 50%-a erejéig támogatható a kiírás szerint. (4. pont: 
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre – Önállóan 
nem támogatható tevékenységek) Az erre a célra igénybe vett támogatás 
lehet például „igénybe vett szolgáltatás” vagy személyi jellegű költség, attól 
függően, hogy saját munkavállaló, vagy külső partner végzi el. 

4. Támogatható tevékenységek és 
elszámolható költségek köre 

6) Konzorciumban történő 
pályázásra van lehetőség? 

Mivel a Programkiírás erről nem rendelkezik, így konzorciumi formában 
történő jelentkezésre a Magyar-Üzbég Startup és Kutatás-fejlesztési 
Programra nincs lehetőség. 

2. A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre 

7) A Magyar-Üzbég Startup és 
Kutatás-fejlesztési Program első 
körében támogatásban 
részesültünk. Adhatunk be 
támogatási kérelmet a Program 
második körében is? 

Amennyiben eltérő projekttel pályáznak, úgy a Magyar-Üzbég Startup és 
Kutatás-fejlesztési Program második fordulójára is adhatnak be támogatási 
kérelmet. 
 

2. A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre 

 


