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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések XVI.
A Külpiaci Növekedési Támogatással kapcsolatban szeretnénk egy kérdést feltenni: a pályázatban
igazolni kell a konzorciumvezető többségi tulajdonát a konzorciumi tagban. Az Útmutató szerint ezt
az alábbiakkal lehet megtenni: "Hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy
kiegészítő melléklet, melyből – a konzorciumi tag esetében – egyértelműen látszik a tulajdonrész és
a szavazati jog (hitelesített másolat)."
A cégkivonat és annak fordítása tartalmazza a konzorciumi tag tulajdonosait, azonban a
tulajdonrészek százalékos megoszlását nem mutatja. Ennek igazolására van egy közjegyzői
dokumentum (fordítással): Üzleti részesedés átviteléről szóló megállapodás, valamint a társaság
tagjainak igazolt listája. Utóbbi már százalékos formában is igazolja a többségi tulajdonlás meglétét.
Érdeklődnék, hogy ez a két dokumentum (cégkivonat és közjegyzői okirat) együttesen elegendő-e a
többségi tulajdon igazolására?
Valamint az említett dokumentumokat a konzorciumi tagnak cégszerű aláírással kell hitelesítenie?
Amennyiben az említett dokumentumok egyértelmű utalást tartalmaznak a tulajdonosi hányadon túl
a szavazati jogok mértékére, akkor elegendőek. Bármilyen dokumentum kerül benyújtásra, annak
(vagy azoknak) mindkét említett elemre (tulajdonosi és szavazati jogok) egyértelmű utalást kell
tartalmaznia.
_________________________________________________________________________________
Kínában nincs központi szabályozás az állami támogatások intenzitásával kapcsolatban. Ebben az
esetben lehet-e kalkulálni 60%-os intenzitással? A pályázati útmutató 13. oldalán (Beruházás
megvalósításához kapcsolódó költségek 2. pont) található kitétel szerint „A projekt keretében…
vásárolt épületet a projekt futamideje alatt nem lehet eladni…”. A „projekt futamidején” mit kell
érteni? A fenntartási időszakot?
Az egyes komponensek országai tekintetében igénybe vehető maximális támogatási mértékeket a
2020. szeptember 16-án megjelent GYIK tartalmazza (2. oldaltól). A projekt keretében beszerzett tárgyi
eszközöket, ingatlant, a projekt keretében létrejött eredményeket a fenntartási időszak végéig nem
lehet bérbe adni vagy elidegeníteni.
_________________________________________________________________________________
A „Külpiaci Növekedési Támogatás” pályázati feltételeivel kapcsolatban az alábbi kérdésben kérem
szíves állásfoglalásukat. Elvi kérdésként merült fel, hogy van-e lehetőség a projekt megvalósítási
helyszínének módosítására a projekt megvalósítása során, azzal, hogy az új helyszín szintén
mindenben megfelel a felhívás/útmutató előírásainak?
Indokolt esetben a Támogató előzetes jóváhagyásával van lehetőség a megvalósítási helyszín
módosítására.
_________________________________________________________________________________
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Ezúton szeretnék tájékoztatást kérni a tisztelt ügynökségtől, a 2020.09.07-én 11:20:45-kor regisztrált
NTP2020 iktatószámmal rendelkező pályázati regisztrációjával kapcsolatosan. A kérdés az lenne a
tisztelt Ügynökség felé, hogy mivel 2020.09.07-én általunk megtörtént a regisztráció, viszont a
pályázat feltöltése nem, így mikortól és meddig van lehetőség ismét feltölteni a pályázati anyagokat,
valamint milyen dokumentumokra van szükség a pályázat benyújtásakor?
A támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre való belépéshez szükséges adatokat
minden regisztrált vállalkozás a támogatási kérelmek benyújthatóságát megelőzően megkapta.
Amennyiben mégsem férnek hozzá a felülethez, az ntp2020@hepa.hu címen jelezni szíveskedjenek.
A benyújtandó dokumentumokról az elektronikus felületen elérhető Pályázati útmutató ad részletes
iránymutatást.
_________________________________________________________________________________
Honlapjukon láttam a tárgyban szereplő (Külpiaci Növekedési Támogatás) pályázatot. Érdeklődnék,
hogy még lehetséges a jelentkezés? Amennyiben nem, úgy várható, hogy meghosszabbítják a
regisztrációt?
Az érintett felhívásra történő regisztrációs határidő sajnos már lezárult, a regisztráció határideje
2020.09.07. 12:00 óra volt. A regisztráció ismételt megnyitása jelenleg nem tervezett.
_________________________________________________________________________________
Azzal a kérdéssel fordulunk Önökhöz, hogy az első értékelési körben benyújtott, majd a kötelezően
benyújtandó nem hiánypótolható dokumentum miatt elutasításra került projekt javaslatunk
értékelésre kerül-e, ha újra benyújtásra kerül? A felhívás 9. pontjában rögzített beadható pályázatok
száma okán elutasításra kerül-e? Az elutasító levélben az alábbi tájékoztatás szerepelt: „Felhívjuk
továbbá figyelmét arra, hogy a felhívás 2. értékelési szakaszának benyújtási határideje 2020.
december 7-ig nyitva áll”. Cégcsoportunk további projekt javaslatot nem nyújtott be! A gyakran
ismételt kérdésekben igen válasz szerepel a benyújthatóságra vonatkozóan, azonban az alábbi 9.
pontban rögzítettekre nem kérdezett rá a korábbi kérdésfeltevő. A mi projekt javaslatunk az így már
kétszeri benyújtással meghaladja a 3mrd Ft támogatási összeget. Felhívás vonatkozó pontja:
9. Beadható pályázatok száma:
„Jelen Felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A 651/2014/EU rendelet 1. számú
melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozások jogosultak több pályázatot
benyújtani azzal, hogy a benyújtott pályázatok keretében igényelt összes támogatás összege nem
haladhatja meg a 3.000.000.000 Ft-ot. Amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás, vagy annak a
651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt
vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, és az összes igényelt
támogatás összege meghaladja a 3.000.000.000 Ft-ot, az elsőként benyújtott pályázat(ok) kerül(nek)
elbírálásra, több pályázat esetén a maximális 3.000.000.000 Ft igényelt támogatásig, a többi
támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül”.
Az elutasított és visszavont pályázatok ismételt benyújtása esetén, a már elutasított pályázat
keretében igényelt összeg nem kerül figyelembe vételre a Pályázati útmutató IX. 2. pontjában rögzített
szabály alkalmazása során.
_________________________________________________________________________________
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Az első körben beadott pályázatunk elutasításra került, de a hibákat korrigálva szeretnénk azt ismét
benyújtani. Hogyan léphetünk be újra a pályázati felületre?
Azon pályázók részére, akiknek az első körben beadott pályázata a befogadási ellenőrzés
eredményeképpen elutasításra került, megtörtént a pályázati felület újranyitása, ahová a már meglévő
felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak ismételten belépni. A felületen újra szerkeszthetik és a
2020. december 7-i határidőig benyújthatják a pályázati anyagukat, amelynek iktatószáma ez eredeti
iktatószámhoz képest /2 jelzettel bővül ki.
_________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati feltételeivel kapcsolatban az alábbi kérdésekben kérem
szíves állásfoglalásukat:
1. A Pályázati útmutató IX.3. pontjában szereplő szándéknyilatkozat esetében nem egyértelmű,
kinek szükséges azt kiállítania, a vevőnek, az eladónak, esetleg mindkét fél aláírása szükséges a
dokumentumra?
2. A Pályázati útmutató IX.3. pontjában szereplő csatolandó mellékletek esetében nem
mindegyiknél szerepel, hogy azt eredetiben vagy hitelesített másolatban szükséges benyújtani.
Kérem, szíveskedjenek ezt a kiegészítést megtenni, hogy a hiánypótlást ezek esetében el tudjuk
kerülni.
1. Mindkét fél (eladó és vevő) által aláírt szándéknyilatkozat fogadható el.
2. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a 2020. szeptember 26-én megjelent GYIK
tartalmazza. Amennyiben az egyes dokumentumok nem a Pályázati Útmutató mellékleteként kerültek
sablonként kiadásra, illetve a felhívás nem jelzi, hogy eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati
példány benyújtása kötelező, ott elegendő a Pályázó (Egyéni pályázó vagy Konzorciumvezető) által
hitelesített másolati példány benyújtása.
_________________________________________________________________________________
Érdeklődni szeretnék az alábbi pályázattal kapcsolatban: "Külpiaci Növekedési Támogatás a kis-,
közép- és nagyvállalatok által külföldön megvalósítandó termelő beruházások támogatása
pályázat". Lehet még regisztrálni esetleg? Kivel tudnék a pályázattal kapcsolatban egyeztetni?
Az érintett felhívásra történő regisztrációs határidő sajnos már lezárult, a regisztráció határideje
2020.09.07. 12:00 óra volt. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információ a
Támogató ügyfélszolgálatának ntp2020@hepa.hu e-mail címén kérhető.
_________________________________________________________________________________
Cégünk, a Pályázó Kft., az első körös pályázaton nem indult, mivel időközben a kiszemelt floridai
ingatlan elkelt. Végül úgy döntöttünk, hogy "C - önálló"-ban indulnánk, és szegedi telephelyünkön
valósítunk meg beruházást. Ehhez kapcsolódó kötelező vállalás, egy külföldi célországban a kapott
támogatás 50%-át elérő befektetés megvalósítása önerőből. Jelen esetben ez szintén Florida lenne.
Ehhez kapcsolódóan egy kérdésem van: szükség van-e rá – tehát pontot ér-e – a célország befektetés
ösztönzési ügynökségétől kapott támogató levél, és tartalmilag megfelel-e az eddigi (csatolva), vagy
új szövegezés kell?
A célország befektetési ügynökségétől az ott megvalósuló beruházás vonatkozásában szükséges
támogató nyilatkozatot beszerezni. A korábban kiállított támogató nyilatkozatot nem szükséges
__________________________________________________________________________________
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beszerezni akkor, ha a külföldön megvalósuló beruházási elemek a már meglévő nyilatkozat kiállítása
óta nem változtak.
_________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat kapcsán az alábbi kérdéssel fordulunk Önökhöz.
Amennyiben a projekt „A” komponensére benyújtott pályázatban induló vállalkozásként indul a
pályázó (pontosabban a konzorciumi tag), innovatív vállalkozásként, a pályázat 14. lábjegyzete
szerinti („Olyan vállalkozás független szakértő által készített értékeléssel alá tudja támasztani, hogy
a belátható jövőben új, az iparági technika mindenkori állásához képest jelentős javulást jelentő,
ugyanakkor technológiai vagy ipari problémák kockázatát hordozó termékeket, szolgáltatásokat
vagy folyamatokat fejleszt majd ki; vagy amelynek kutatás-fejlesztési költségei az összes működési
költség legalább 10%-át teszik ki a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében,
illetve pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetében ugyanezen arányt a
folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell
kimutatni.”) kutatás-fejlesztési tevékenységét szükséges-e már a projekt megvalósulása alatt
igazoltan végeznie, vagy elegendő, ha a fenntartási időszakban végzett tevékenységét igazolja?
Amennyiben a k+f tevékenységét már a megvalósítási időszakban is végzi, elfogadható-e, ha ezt nem
a projekt költségvetéséből finanszírozza, hanem a projekten kívüli, saját forrásai terhére végzi?
Az induló vállalkozás "innovatív volta" a támogatási értékelés során értékelendő információ, azaz csak
olyan vállalkozás veheti igénybe induló vállalkozások támogatása jogcím esetében az innovatív
vállalkozásoknak járó bónuszokat, amely már a támogatási kérelem benyújtásakor innovatív
vállalkozásnak minősül. Arra vonatkozóan a felhívás nem tartalmaz elvárásokat, hogy innovatív
vállalkozásoknak kötelező lenne-e KFI tevékenységet végeznie a projekt megvalósítási és/vagy
fenntartási időszaka alatt, és ez a lehetőség kizárásra sem került ugyanezen vállalkozások esetében
(sem).
_________________________________________________________________________________
A Külpiacrajutási Támogatáshoz elérhető egy .xls file a költségvetésről. Érdeklődnék, hogy a Külpiaci
Növekedési Támogatáshoz is elérhető hasonló file?
A támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen elérhető a Pályázati útmutató
valamennyi melléklete (pályázati adatlap sablon, költségvetés-tervező segédlet, üzleti terv formai és
tartalmi követelményei stb.). A felületre való belépéshez szükséges adatokat minden regisztrált
vállalkozás a támogatási kérelmek benyújthatóságát megelőzően megkapta. Amennyiben mégsem
férnek hozzá a felülethez, az ntp2020@hepa.hu címen jelezni szíveskedjenek.
_________________________________________________________________________________
A költségvetési .xls táblában Ft-ban kell megadni az adatokat. A likviditási terv tábla viszont euróban
van, kérdésünk, hogy át kell-e számolni Ft-ra vagy a projekt megvalósítás országának pénznemére,
vagy ki lehet tölteni euróban, és elegendő megjelölni, hogy milyen pénznemben került kitöltésre.
A részletes költségvetéstervező tábla kitöltésére csak forintban kerülhet sor, mint ahogyan az igényelt
támogatási összeget is forintban szükséges megadni, és a támogatói döntések is forintban határozzák
meg a támogatási összegét.
_________________________________________________________________________________
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A Külpiaci Növekedési Támogatás c. felhívással kapcsolatban az alábbi kérdések megválaszolásában
kérem szíves segítségüket (regisztrált szervezet, 2. körben pályázna):
1. A célország Törökország, azon belül Antalya. A projekt lényege ingatlan megvásárlása, átalakítása,
felújítása és szálláshelyként történő üzemeltetése (B komponens). A fejleszteni tervezett TEÁOR:
5510 - Szállodai szolgáltatás. Kérdés, hogy a felvázolt beruházás támogatható-e, tekintettel arra,
hogy a felhívás és a GYIK nem rendelkezik olyan TEÁOR-okról, ami a nem támogatható ágazatokat
tartalmazná, ugyanakkor a szakmai értékelési szempontok egy része (pl. 2.4 - hazai exporttev.
földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentése) arra enged következtetni, hogy a
klasszikus termelő beruházások preferáltak.
2. Középvállalkozás esetén Antalyában a támogatási intenzitás "a célország állami támogatási
szabályai alapján" meghatározott. Esetünkben ez 60% maximum?
1. Igen, a felhívás tekintetében a klasszikus termelő tevékenységet végző vállalkozások és azok ilyen
beruházásai preferáltak, de sem a Pályázati felhívásban, sem a Pályázati útmutatóban nem szerepel
olyan előírás, amely az említett TEÁOR kódhoz kapcsolód tevékenységek fejlesztését korlátozná.
2. Az egyes komponensek országai tekintetében igénybe vehető maximális támogatási mértékeket a
2020. szeptember 16-án megjelent GYIK tartalmazza (2. oldaltól).
_________________________________________________________________________________
A „Külpiaci Növekedési Támogatás” Pályázati adatlapjának kitöltése során merült fel a kérdés, hogy
az I./1.1. pontban a Konzorciumvezető fióktelepe/telephelye bővíthető, vagy a további
telephelyeket külön nyilatkozatban szükséges rögzíteni? A Pályázó esetében két telephelyet kellene
rögzíteni.
Igen. Az adatlap táblázatai szükség szerint ismételhetőek minden pontnál.
_________________________________________________________________________________
A Pályázati kiírás esetén nem egyértelmű számunkra, hogy olyan kijelzőket, melyek a technológiai
folyamat részét képezi és nem éri el a 100.000 HUF értéket el lehet-e számolni. Az a kérdésünk, hogy
ezeket a kiírás a 3.) a vagy 3.) e ponthoz sorolhatjuk?
Elszámolható költségek számlánkénti legkisebb nettó összege 100.000 Ft, ez alatt költséget elszámolni
nem lehet.
_________________________________________________________________________________
A tárgyban szereplő pályázat benyújtásával kapcsolatban a következő kérdés merült fel. Hol tudunk
belépni a pályázati felületre, hogy megkezdjük a pályázat előkészítését a 2020. december 7-i
határidőre? A https://nep.hepa.hu/ a Magyar Exportvédelmi Támogatás lezárt linkje jelenik meg,
kérjük visszajelzésüket, hogy mely oldalon lehet bejelentkezni és benyújtani a pályázatot?
A támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre való belépéshez szükséges adatokat
minden regisztrált vállalkozás a támogatási kérelmek benyújthatóságát megelőzően megkapta.
Amennyiben mégsem férnek hozzá a felülethez, az ntp2020@hepa.hu címen jelezni szíveskedjenek.
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a felületet csak a már regisztrált pályázók érik el, a
regisztrációra 2020.09.07-ig volt lehetőség.
_________________________________________________________________________________
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A HEPA - Külpiaci Növekedési Támogatás programmal kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
Hivatkozva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter november 5-én közzétett alább idézett
„Karanténnnapló: ma van a 3. nap (az első pozitív teszt kedden reggel volt magyar idő szerint).” című
Facebook posztja kapcsán kérem az alábbi kérdések szíves megválaszolását. „3. 50 milliárd forinttal,
összesen 75 milliárd forintra emeljük az exportnövelés céljából külföldön végrehajtott magyar
vállalati beruházások támogatását: 91 vállalat 250 milliárd forintnyi beruházáshoz kért
támogatást.…”
1. Mikorra várható az ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentés és szabályozás?
2. Tekintettel a két beadási határidőre (november 7. és december 7.) milyen arányban kerül
szétosztásra a megemelt keret a két beadási kör között?
3. Továbbá várható-e, hogy a jövőben újra megnyitásra kerüljön a pályázat újabb beadási és
regisztrációs határidővel?
1. A keretemelésről szóló kormánydöntés Magyar Közlönyben való közzétételével válik hatályossá.
2. A keretemelés összegének értékelési szakaszok közötti megosztásáról még nem született döntés.
3. A felhívás további meghosszabbításáról, vagy új felhívás megjelentetéséről, a regisztráció
újranyitásáról nem született döntés.
_________________________________________________________________________________
A Nemzeti Exportvédelmi Program kapcsán felmerült, alábbi kérdésekben szeretném a segítségüket
kérni. A pályázati útmutató IX. 3. Pályázatok kötelező tartalmi elemei fejezet szerint a Kötelezően
benyújtandó hiánypótolható dokumentumok között szerepel: „A fejlesztés megvalósításához
szükséges építési, hatósági engedélyek vagy az engedélyezési dokumentáció illetékes hatóságnak
való benyújtásáról szóló igazolás (hiánytalan átvételt igazoló dokumentum) – amennyiben a Pályázó
ezen dokumentumok valamelyikével a pályázat benyújtásakor már rendelkezik, vagy tervezői
nyilatkozat, hogy a beruházás nem engedélyköteles, és az engedélyezési szintű tervdokumentáció
rendelkezésre áll. A tervezői nyilatkozatnak tartalmaznia kell a célország építési szabályozására
vonatkozó leírást, jogszabályi hivatkozást is.”
1. A 2020.11.04-én kelt GYIK-ben szereplő kérdés-válaszból egyértelműen kiderül számomra, hogy a
pályázat benyújtásának időpontjában nem szükséges a jogerős hatósági engedély megléte. Viszont
kérdés, hogy már a pályázat benyújtása előtt szükséges-e elindítani az engedélyezést?
Előzetes felméréseink alapján a projektünkhöz szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése
körülbelül 200 ezer Euró lenne, melynek elkészíttetését a pályázat nyertességétől tennénk függővé,
az érintett költségtételt beépítenénk a projekt költségvetésébe. Viszont jól gondolom-e, hogy a
pályázati útmutató fenti előírása alapján a támogatási kérelem benyújtása előtt már szükséges
beadni az engedélyezési dokumentációt az illetékes hatóságnak, és a pályázathoz pedig kötelező
csatolni az illetékes hatóság által kiadott, az engedélyezési dokumentáció benyújtását igazoló
dokumentumot?
2. Vagy elegendő-e sikeres projekt esetében elindítani az engedélyezést és így a pályázat benyújtása
előtti engedélyezési dokumentáció hatósághoz való benyújtása nem számít jogosultsági
szempontnak?
Az építési engedély megléte vagy a megszerzésére irányuló eljárás megindítása nem jogosultsági
feltétel a Pályázati útmutató értelmében. A projekt előkészítettsége ugyanakkor értékelési szempont,
így a beruházás engedélyköteles voltáról, valamint az engedélyeztetési folyamat státuszáról a
Támogatónak információt szükséges kérnie és kapnia, hogy a vonatkozó pontszámok tekintetében
megfelelő értékelés születhessen.
_________________________________________________________________________________
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A Külpiaci Növekedési Támogatás c. felhívással kapcsolatban az alábbi kérdés merült fel: van-e
lehetőség arra, hogy a regisztrációs űrlapon megadott célországon és komponensen módosítsunk a
tényleges pályázat összeállításakor?
Igen. A vállalkozás nevén kívül, a regisztrációs során megadott minden adat módosítható.
_________________________________________________________________________________
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