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1. Pályázati felhívás: 

A városi kézműves hagyományok csaknem kihaltak Magyarországon, felélesztésük 

fontos feladat Budapesten is. A Főváros jelenleg nem rendelkezik kifejezetten a 

kézműves szektor fejlesztését célzó programmal, ezért a Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban Közalapítvány) az Interreg 

Europe Program CRAFTS CODE projektje keretében kidolgozott egy Fejlesztési 

Programot, melybe várja az érintett kézműipari mikro-, kis- és középvállalkozások 

jelentkezését. 

2. A pályázat célja: 

A Fejlesztési Program a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban 

fejlesztési elképzelések és célkitűzések formájában megfogalmazott iránymutatás 

alapján tartalmaz konkrét intézkedéseket (tréning és mentoring, komplex 

kommunikációs kampány, éves kiállítás és vásár) a fővárosi fejlesztési 

stratégiákban prioritást élvező kreatív iparágakhoz tartozó kézműves szektor 

vállalkozásainak támogatására, elsősorban a Főváros meglévő infrastruktúrájára 

építve. 

3. A Program főbb elemei:  

• komplex tréning és mentoring szolgáltatások,  

• komplex kommunikációs kampány,  

• értékesítési lehetőségek elősegítése. 

A tréning és mentoring célja, hogy üzletfejlesztési szempontból fontos és 

személyre szabott információkat szolgáltasson a kézműves vállalkozásoknak (pl. 

elméleti és gyakorlati vállalkozói alapismeretek a vállalkozás elindításától annak 

sikeres működtetéséig, forrásbevonás stb.), továbbá, hogy támogassa a B2B 

kapcsolatépítését és ügyfélszerzést is.  

A kampány részeként több szempontból is alapvető fontosságú a kézművesség 

értékteremtő hatásainak megismertetése, a kézműves szakma ázsiójának 

helyreállítása a budapesti lakosság körében. A kézműves vállalkozások 

jövedelmezőségét a kézműves tevékenységekbe fektetett idővel, munkával és 

költségekkel arányos értékesítési árszínvonal biztosítja, amit az ismeretterjesztő 

kampány jelentősen elősegíthet.  

A kézműves termékek hatékony budapesti értékesítését és promócióját is 

támogatni szükséges, ezért a Program keretében a Közalapítvány lehetőséget 

biztosít egy a kézműipari vállalkozások bemutatkozására és a kézművesség 

népszerűsítésére alkalmas nagyszabású budapesti rendezvényen való 

megjelenésre.  
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4. A pályázat benyújtására jogosultak: 

2011. évi LXXXV. törvény 20b. pontja szerinti termékeket1 előállító kézműipari 
vállalkozások az alább letölthető listában szereplő Gazdasági tevékenységek 

egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerinti szakágazati kódokkal. 

A szakágazati kódok listája ide kattintva letölthető. 

5. A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázat benyújtásának határideje közép-európai téli időszámítás szerint: 

2023. január 10. (kedd) 23:59 óra. 

6. A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani az alábbi linken található 

elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. 

A Pályázati űrlap megnyitásához kattintson ide. 

7. A pályázatok érvényességének vizsgálata 

A Közalapítvány első körben a programba benyújtott jelentkezések érvényességét 

vizsgálja:  

a. benyújtási kritériumok: 

• a jelentkezést határidőn belül nyújtották be, 

• a jelentkezés a megfelelő felületen történt, 

• az előírt dokumentumok csatolása megtörtént. 

b. jogosultsági kritériumok: 

• a jelentkező a meghatározott résztvevői körnek megfelel. 

Nem vehet részt a programban az a jelentkező, aki:  

• a benyújtott jelentkezésében a döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;   

• jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb 

– a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség 

kezdeményezte;   

• határidőben Támogatási megállapodást nem köt, vagy a megkötésének 

feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, 

dokumentumokat nem nyújtja be.  

 

1 2011. évi LXXXV. törvény:  

20b. kézműipari termék: a kézműipari tevékenység keretében előállított termék;  
20c. kézműipari tevékenység: olyan termék-előállítási forma, amely során a termék lényeges 

jellegét a közvetlen emberi tevékenység, megmunkálás adja;  

https://bvk.hu/wp-content/uploads/2022/11/A-palyazat-benyujtasara-jogosultak-kore.pdf
https://forms.gle/sEwADxomtNYkRVGm7
https://njt.hu/jogszabaly/2011-85-00-00
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8. A pályázatok elbírálásának szempontjai és határideje 

Az érvényes jelentkezéseket a Közalapítvány által felkért szakmai zsűri a 

benyújtott dokumentáció alapján értékeli. Az értékelés során elért pontszámok 

révén alakul ki a programban résztvevők köre. 

 

Értékelési szempontok 

Elérhető 

pontszám 

28 

1. 
A kézműves vállalkozás 

bemutatása. 

A kézműves vállalkozás 

bemutatása alapos, kellően 

részletezett = 5 pont  

A kézműves vállalkozás 

bemutatása kevésbé részletes = 

2-4 pont  

A kézműves vállalkozás 

bemutatása elnagyolt = 1 pont 

5 

2. 
A feltöltött fényképek 

száma. 

3 fényképet csatolt = 2 pont 

3 fényképnél kevesebbet csatolt 

= 1 pont   

nem csatolt fényképet = 0 pont 

2 

3. 
A csatolt képek minősége 

megfelelő.  

a csatolt fényképek minősége 

megfelelő = 2 pont 

a csatolt fényképek minősége 

nem megfelelő = 1 pont 

nem csatolt fényképet = 0 pont 

2 

4. 
A piaci helyzet 

bemutatása. 

a helyzetértékelés reális, 

alaposan kidolgozott = 5 pont  

a helyzetértékelés felületes, 

kevésbé kidolgozott = 1-4 pont  

a piaci helyzet bemutatása 

kidolgozatlan = 0 pont 

5 



  

 

Értékelési szempontok 
Elérhető 

pontszám 

5. 

A kézműves termékeket 

készítő személy(ek) 

bemutatása. 

van szakirányú végzettség, 

kimagasló eredmények/ díjak és 

nagy szakmai tapasztalat = 5 

pont 

van szakirányú végzettség, de az 

eredmények és szakmai 

tapasztalat kevésbé kimagasló = 

3-4 pont 

van szakirányú végzettség, a 

szakmai tapasztalat csekélyebb, 

nincsenek kimagasló eredmények 

= 1-2 pont 

nincs szakirányú végzettség = 0 

pont      

5 

6. 
 A kézműves vállalkozás 

jövőképének bemutatása. 

részletesen kidolgozott, reális 

jövőképe van = 5 pont 

a bemutatott jövőkép kevésbé 

kidolgozott, megvalósítása 

kevésbé reális = 1-4 pont 

 jövőképe elnagyolt, nem 

megvalósítható = 0 pont 

5 

7. 

A vállalkozás céljainak 

illeszkedése a Fejlesztési 

Programhoz.  

a program elősegíti a vállalkozás 

céljainak megvalósítását = 1-2 

pont 

a program nem segíti elő a 

vállalkozás céljainak 

megvalósítását = 0 pont 

2 

8. 

A kézműves vállalkozás 

budapesti székhellyel 

vagy telephellyel 

rendelkezik. 

igen = 1 pont 

nem = 0 pont 
1 

9. 

A vállalkozás részt vett a 

Közalapítvány CRAFTS 

CODE projektjének 1 

fázisában. 

részt vett = 1 pont 

nem vett részt = 0 pont 
1 



  

 

9. A pályázók döntést követő kiértesítése 

A Közalapítvány a pályázatok eredményét az arról szóló döntés megszületését 

követően honlapján közzéteszi, és az eredményekről az érintett pályázókat e-

mailben is értesíti.  

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2022. január 20. 

10. Támogatási megállapodás megkötése a nyertes pályázókkal 

A Programba bejutást nyert kézműipari vállalkozás képviselőjével a Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Támogatási megállapodást köt. A döntésről 

szóló értesítések tartalmazzák az Támogatási megállapodás megkötésének 

feltételeit, és a szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Érvényét 

veszti a Programba való bejutásról szóló döntés, ha a Támogatási megállapodás a 

nyertes pályázónak küldött értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

annak mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.  

11. További információk 

A pályázattal kapcsolatos minden tudnivaló, friss hír megtalálható a Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány honlapján:  

www.bvk.hu 

Kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével e-mailben és telefonon lehet 

feltenni a Közalapítvány munkatársainak az alábbi elérhetőségeken:  

E-mail cím: info@bvk.hu 

Telefonszám: +36 1 268-18-00 


