
Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók  
összekötnek, nem eválasztanak



A B Light Grant Shema projekt az Interreg V-A Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program 2014-2020 keretein belül lehetővé teszi Magyarország 
- Horvátország határ menti területén történő kis és közép vállalkozások (kkv-k) 
együttműködésének finanszírozását.

A programmal kapcsolatban

   A PROJEKT CÉLJAI
   A bruttó hozzáadott érték (GDP) növekedés az ipari  
és a szolgáltatási szektorban;

   A kis- és középvállalatok nemzetközivé válásának ösztönzése  
és versenyképességének növelése;

   Az üzleti együttműködés révén elősegíteni a fejlődését:  
közös termelés, fejlesztési szolgáltatások és technológiai transzferek,  
ellátási láncok, közös piac, jövőbeli közös vállalkozások tervezése keretében.

A projektet annak kedvezményezettei valósítják meg, fő felhasználóként  
Horvátorszag kis gazdasagát megújító és beruházásfejlesztő irodaja  
HAMAG-BICRO, valamint  felhasználókként a területi (megyei)  
fejlesztési hivatali ügynökségek:

  Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonproft Kft.

  Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

  Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

  Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

  VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

  PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

  Regionalna razvojna agencija Međimurje 



Finanszírozás
A B Light program keretében több mint 7 millió euró értékű 
nem visszatéritendő támogatást válik megpályázhatóvá. 

A támogatás maximálisan az össz költségek 75%-át fedezi, 
míg a fennmaradó költségek legalább 25%-át, a Light 
partnereknek kellene magukra vállalniuk a Light program 
megvalósulása során. A Light projekt időtartama 6-18 hónap.

Elfogadott  
összköltség (100%)

ERFA álltal bisztosított 
legmagasabb 
támogatás (75%)

Light 
felhasználónkénti 
minimális összeg  

EUR 40.000 EUR 30.000 

Light 
felhasználónkénti 
maximális összeg

EUR 180.000 EUR 135.000 

Kinek van pályázási 
lehetosége?
Egy Light projekthez legalább két, egy horvátországi 
és egy magyarországi, Light partner (kkv) szükséges 
(a Light projekten szereplő muximum Light partnerek 
száma viszon négy fő lehet). Minden Light Partner 
számára kötelező 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).



 
LIGHT 

PARTNEREK

Magyarországi 
KKV-k

Horvátországi 
KKV-k

  Együttműködés a  
projekt előkészítésében
  a Regionális fejlesztési 
ügynökségek segítséget 
nyújtanak a projekt 
partnerek  
felkutatásában

Projekt javaslatok benyújtása
A jelentkezés kihirdetett, nyílt pályázat útján két lépésben  
valósítható meg (Light Concepts és Light Project Proposals).



1. LÉPÉS 2. LÉPÉS

A jelentkezés elektronikus 
úton lehetséges, a B Light 

Platformon keresztül

A jelentkezés elektronikus 
úton lehetséges, a B Light 

Platformon keresztül

LIGHT 
CONCEPT

A 2. körbe 
továbbjutó 
pályázatok 
elbírálása

LIGHT 
PROPOSAL

A 
társfinanszírozásra 
alkalmas projektek 

elbírálása

https://www.b2match.eu/blight

  a Light Concept 
pályázatában a tartalomra 
kell összpontosítani 
  az érintett Regionális 
fejlesztési ügynökségek 
megfelelő segítséget 
nyújtanak a Light Concept 
pályázat elkészítésének 
alkalmával

  a részletes projekt 
beküldése
  ebben a lépésben a 
Light Proposal projektre 
pályázók, szakértők 
ingyenes segítségére 
számíthatnak a 
dokumentáció teljes 
kidolgozásában

  projekt javaslatok 
benevezése 
  projektpartnerek 
felkutatása
  részletes információk 
és a projekt 
dokumentációja
  kapcsolatok

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 / Kapcsolatok
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
(Baranya County Development Agency Non-profit Ltd.)
Judit Kis-Pongrácz /+36 20 581 5167 /kispongracz.bmfu@gmail.com

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

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

HU

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




