PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Forrásgazda) megbízásából a HEPA
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Támogató) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot (a továbbiakban: Felhívás) hirdet az Eximbank Zrt.
által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású1, vagy olyan 6-os országkockázati
besorolású államban megvalósuló beruházások támogatására, amelyben működik
magyar külképviselet2.
1. A pályázat célja
Összhangban hazánk gazdaságpolitikai céljaival, valamint a Nemzeti Exportstratégiával, jelen
támogatás célja a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának folyamatos növelése. A
konstrukció hosszú távon várt hatása, hogy hozzájárul a hazai vállalatok külföldön realizált
profitjából hazautalt jövedelem – ezáltal a cégérték, és a nemzeti jövedelem – növekedéséhez.
Forrásgazda és Támogató olyan projekteket kíván támogatni, amelyek
a) a Kedvezményezett által alapított, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új
leányvállalat, vagy fióktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül
megvalósítandó beruházás megvalósítására,
b) vagy a Kedvezményezett meglévő leányvállalata, vagy fióktelepe, vagy vegyesvállalata
az igénybe vehető támogatási jogcímek támasztotta feltételeknek megfelelő
fejlesztésére
(a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly módon, hogy a projektcégben a
Kedvezményezett többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal
rendelkezzen.
A pályázat keretében „A”, „B” és „C” komponens (alprogram) kerül meghatározásra.
„A” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási
kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A mellékletben
szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy
bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
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https://exim.hu/kondiciok/eximbank-kondiciok/orszagkockazati-besorolas/file
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek
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„B” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási
kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/B mellékletben szereplő
államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés
alatt álló gazdasági társaság lehet.
„C” komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi formában nyújthatnak be
támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag
pedig az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel
rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
2. Regisztráció
A jelen Felhívásra történő regisztráció a HEPA honlapján keresztül tehető meg, a kért adatok
megadását követően. Kizárólag a regisztrált szervezetek férhetnek hozzá a Felhívás
részletes szabályait tartalmazó Pályázati útmutatóhoz és annak mellékleteihez a
regisztrációs időszak lezárását követően.
Regisztráció kezdete: 2020.07.21. 9:00 óra
Regisztráció határideje: 2020.09.07. 12:00 óra.
3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésére álló megemelt keretösszeg az „A”, „B” és „C”
komponensek esetében együttesen összesen 71.604.946.240 Ft a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 6. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (ÁHTazonosító: 297346) terhére.
4. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 280 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.
Jelen pályázati kiírás keretében önállóan támogatható tevékenységekre
 regionális beruházási támogatás,
 megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás,
 induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
támogatási kategóriák szabályai szerint lehet pályázni.
A kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek kutatás-fejlesztési projekthez
nyújtott támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás támogatási kategóriában
kerülhetnek támogatásra.
Az „A”, „B” és „C” komponensek esetében az alábbi támogatási kategóriák alatt nyújtható
támogatás:
„A” komponens
Konzorciumvezető

Konzorciumi tag

„B” komponens
Konzorciumvezető
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„C” komponens

Konzorciumi tag Konzorciumvezető

Konzorciumi tag

„A” komponens

„B” komponens

„C” komponens

Önállóan támogatható tevékenységek esetén igénybe vehető támogatási kategória
regionális beruházási
támogatás

regionális
beruházási
támogatás

megújuló energia
megújuló energia
termelésére irányuló
termelésére
beruházási
irányuló beruházási
támogatás
támogatás
induló
vállalkozásoknak
nyújtott támogatás

-

a célország
állami
támogatási
szabályai alapján

regionális
beruházási
támogatás

a célország állami
támogatási
szabályai alapján

megújuló energia
termelésére
irányuló
beruházási
támogatás

-

megújuló energia
termelésére
irányuló
beruházási
támogatás

-

-

-

-

-

regionális
beruházási
támogatás

Önállóan nem támogatható tevékenységek esetén igénybe vehető támogatási kategória
kutatás-fejlesztési
projekthez nyújtott
támogatás
csekély összegű (de
minimis) támogatás

kutatás-fejlesztési kutatás-fejlesztési
projekthez nyújtott projekthez nyújtott
támogatás
támogatás
csekély összegű
(de minimis)
támogatás

csekély összegű
(de minimis)
támogatás

a célország
kutatás-fejlesztési a célország állami
állami
projekthez nyújtott
támogatási
támogatási
támogatás
szabályai alapján
szabályai alapján
csekély összegű
(de minimis)
támogatás

5. A támogatás mértéke
Regionális beruházási támogatás esetén támogatási intenzitás legmagasabb mértéke
konzorciumvezetőnél az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. Az
Európai Unió egyes régióiban elérhető támogatási mértékeket a 2 melléklet tartalmazza.3
A regionális beruházási támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális
intenzitása konzorciumi tag esetében a konzorciumi tag megvalósítási helyszínként szolgáló
székhelyének, fióktelepének, telephelyének megfelelő, regionális támogatási térkép alapján
nyújtható maximális támogatási mérték.
Megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális
mértéke 45 %, ami középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20
százalékponttal növelhető.
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás az egyes
kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja meg a következő mértékeket:
 alkalmazott (ipari) kutatásnál az elszámolható költségek 50%-át;
3

A regionális támogatási térkép alapján alkalmazható támogatási mértékekről az Európai Bizottság honlapján
találhatóak további információk:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/aidintensities2014_2020.xls
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kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-át.

Az alkalmazott (ipari) kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az
elszámolható költségek legfeljebb 80%-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető a
következőképpen:
a. középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében pedig 20
százalékponttal;
b. 15 százalékponttal, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:
i. ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában és
- legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy
- legalább két uniós tagállamban, vagy
- egy uniós tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél
között zajlik és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több,
mint 70%-át, vagy
- a projekt legalább egy olyan kutató és tudásközvetítő szervezet bevonásával
zajlik, amely egymagában vagy más kutatási és tudásközvetítő szervezettel vagy
szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és
jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.
ii. ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt
hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.
A b) pont alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minősül tényleges
együttműködésnek.
Kutatás-fejlesztési projektelemekhez nyújtott támogatás esetén a támogatás intenzitása:

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

Alkalmazott (ipari) kutatás

70%

60%

50%

Alkalmazott kutatás, ha a projekt
hatékony együttműködést foglal
magában vagy a projekt
eredményeit széles körben
terjesztik

80%

75%

65%

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

Kísérleti fejlesztés, ha a projekt
hatékony együttműködést foglal
magában vagy a projekt
eredményeit széles körben
terjesztik

60%

50%

40%

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 100%-át.
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De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatási intenzitás az
elszámolható költségek 100%-a.
A regionális beruházási támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás
maximális intenzitása konzorciumvezető esetében:

A beruházás megvalósításának helyszíne

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § c) pontjában
meghatározott Nyugat-Dunántúl régióban: Vas, Zala és
Győr-Moson-Sopron megyék

45%

35%

25%

55%

45%

35%

70%

60%

50%

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § da) pontjában
meghatározott Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód,
Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony,
Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos,
Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa,
Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk,
Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal,
Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér,
Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód,
Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor,
Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa,
Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri,
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve,
Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob,
Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske,
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura,
Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó,
Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény
települések

55%

45%

35%

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § db) pontjában
meghatározott Piliscsaba és Pilisjászfalu települések

40%

30%

20%

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § b) pontjában
meghatározott Közép-Dunántúl régióban: Veszprém,
Fejér, és Komárom-Esztergom megyék

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § a) az ÉszakMagyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a DélDunántúl régiókban: Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés megyék

5

A beruházás megvalósításának helyszíne

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

Budapest és Pest megye 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 25. §-ban fel nem sorolt települései

0%

0%

0%

Azon konzorciumi tagok esetében, amelyek megvalósítási helyszínként szolgáló székhelye,
fióktelepe, telephelye az Európai Unió állami támogatási szabályait nem alkalmazó térségben
található, a támogatás mértéke a célország állami támogatási szabályaihoz igazodik azzal, hogy
a támogatás mértéke nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén a 70%-ot, középvállalkozás
esetén a 60%-ot, nagyvállalat esetén pedig az 50%-ot. Amennyiben a célország állami
támogatási szabályai nem rendelkeznek a Felhívás keretében támogatható tevékenységekről,
vagy a szabályozás kedvezőbb feltételeket biztosít az Európai Unió állami támogatási
szabályainál, úgy ezen célterületek esetében is az Európai Unió állami támogatási szabályai
kerülnek alkalmazásra.
A projekt vonatkozásában Kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami forrást,
valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós
finanszírozást nem tartalmazó forrás saját forrásnak minősül.
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége tekintetében összességében
nem haladhatja meg a maximális 60%-ot!
6. Támogatható tevékenységek
Támogatható
tevékenységek

„A” komponens
Konzorciumvezető

Konzorciumi
tag

„B” komponens
Konzorciumvezető

Konzorciumi
tag

„C” komponens
Konzorciumvezető

Konzorciumi
tag

Önállóan támogatható tevékenységek esetén igénybe vehető támogatási kategória

Beruházás
megvalósítása

regionális
beruházási
támogatás

regionális
beruházási
támogatás
induló
vállalkozások
nak nyújtott
támogatás

regionális
beruházási
támogatás
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a célország
állami
támogatási
szabályai
alapján

regionális
beruházási
támogatás

a célország
állami
támogatási
szabályai
alapján

Támogatható
tevékenységek
Megújuló energia
termelésére
irányuló fejlesztés

„A” komponens
megújuló
energia
termelésére
irányuló
beruházási
támogatás

megújuló
energia
termelésére
irányuló
beruházási
támogatás

„B” komponens
megújuló
energia
termelésére
irányuló
beruházási
támogatás

„C” komponens
megújuló
energia
termelésére
irányuló
beruházási
támogatás

Önállóan nem támogatható tevékenységek esetén igénybe vehető támogatási kategória
Ipari kutatás
Kísérleti fejlesztés

kutatásfejlesztési
projekthez
nyújtott
támogatás

kutatásfejlesztési
projekthez
nyújtott
támogatás

kutatásfejlesztési
projekthez
nyújtott
támogatás

a célország
állami
támogatási
szabályai
alapján

kutatásfejlesztési
projekthez
nyújtott
támogatás

a célország
állami
támogatási
szabályai
alapján

csekély
összegű (de
minimis)
támogatás

csekély
összegű (de
minimis)
támogatás

csekély
összegű (de
minimis)
támogatás

a célország
állami
támogatási
szabályai
alapján

csekély
összegű (de
minimis)
támogatás

a célország
állami
támogatási
szabályai
alapján

Projektelőkészítés
Projektmenedzsment
Piacrajutás
Kommunikáció

A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek
számolhatók el:
Önállóan támogatható tevékenységek
Beruházás megvalósításához kapcsolódó költségek:
1) Immateriális javak beszerzésének költsége
a) Eszközök, gépek beszerzéséhez, technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához
kapcsolódó, a szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől
megvásárolt gyártási licence, gyártási know-how beszerzésnek költsége, vételára.
b) A projekt keretében megvásárolt termelő berendezés működtetéséhez szükséges
információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
c) Beruházáshoz kapcsolódó információs technológia bevezetésének költségei,
alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzésének vételára
2) Építéshez kapcsolódó költségek
a) Ingatlanvásárlás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 50%-a erejéig)
b) A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás
i) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
ii) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás,
korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.
3) Eszközbeszerzés költségei
a) Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása
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b) A 651/2014 EU rendelet 1. sz. mellékletének értelmében vett kis- és középvállalkozások
esetében termeléshez kapcsolódó 3 évnél nem régebben először üzembe helyezett,
használt eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása.
c) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
d) A 651/2014 EU rendelet 1. sz. mellékletének értelmében vett kis- és
középvállalkozások esetében az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz
és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó 3 évnél nem régebben
először üzembe helyezett használt eszköz beszerzése.
e) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez
kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése
A projekt keretében, megújuló energia termeléshez beszerezhető eszközök származási helye az
Európai Gazdasági Térség tagállama, vagy az Európai Unió tagjelölt országa (Albánia, ÉszakMacedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) vagy Ukrajna lehet. Ha valamilyen eszköz,
vagy az eszköz funkcióját betöltő más, hasonló eszköz sem szerezhető be ezekből az
országokból, úgy a pályázó kivételesen a beszerezni kívánt eszköz pontos leírása és a jelen
pontban engedélyezettektől eltérő országból történő beszerzést indokló piaci körülményeknek
a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más országokból származó eszközt is.
4) Igénybe vett szolgáltatások
a) A beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől
igénybe vett szolgáltatások költsége
5) Egyéb szolgáltatások költségei
a) Beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak és illetékek költségei, ha ezek
aktiválhatók a beruházásra
Megújuló energiatermelésre irányuló fejlesztéshez kapcsolódó költségek
Megújulóenergia-termeléséhez nyújtott beruházási támogatás jogcímen támogatható egy
beruházás energiatermelésre irányuló része, vagy egy önálló erőmű létesítése (beleértve a
kapcsolódó építési, kivitelezési költségeket).
1) Immateriális javak beszerzésének költsége
a) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó, a szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független
harmadik féltől megvásárolt gyártási licence, gyártási know-how beszerzésnek
költsége, vételára.
b) Az
új
termelő
berendezés
működtetéséhez
szükséges
információs
technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
c) Beruházáshoz kapcsolódó információs technológia bevezetésének költségei,
alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzésének vételára.
2) Építéshez kapcsolódó költségek
a) Ingatlanvásárlás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 50%-a erejéig).
b) A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás.
i) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége.
ii) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás,
korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.
3) Eszközbeszerzés költségei
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a) Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása.
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
c) Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez
kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése.
A projekt keretében, megújuló energia termeléshez beszerezhető eszközök származási helye az
Európai Gazdasági Térség tagállama, vagy az Európai Unió tagjelölt országa (Albánia, ÉszakMacedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) vagy Ukrajna lehet. Ha valamilyen eszköz,
vagy az eszköz funkcióját betöltő más, hasonló eszköz sem szerezhető be ezekből az
országokból, úgy a pályázó kivételesen a beszerezni kívánt eszköz pontos leírása és a jelen
pontban engedélyezettektől eltérő országból történő beszerzést indokló piaci körülményeknek
a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más országokból származó eszközt is.
4) Igénybe vett szolgáltatások
a) A beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől
igénybe vett szolgáltatások költsége.
5) Egyéb szolgáltatások költségei
a) Beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak és illetékek költségei, ha ezek
aktiválhatók a beruházásra.
Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni:
a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergia-termelésre irányuló
beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók, például egy már meglévő
létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórészeként, az elszámolható
költségek e megújuló energiához kapcsolódó beruházás költségei;
b) amennyiben a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei az a) pont
alapján nem különíthetők el, akkor az elszámolható költségek olyan hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozandók meg, amelyet a támogatás
hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna, a megújuló energiához kapcsolódó
költséget e két beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható
költségnek;
c) bizonyos kisméretű létesítmények esetében, ahol azért nem lehet megvalósítani kevésbé
környezetbarát beruházást, mert nem léteznek korlátozott méretű létesítmények, az
elszámolható költség a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez kapcsolódó
beruházás teljes költsége.
A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem
számolhatók el.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
Ipari kutatás költségei4 (a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig)
1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
a. Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
b. Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek
járulékai

4

Kizárólag az SZTNH által ipari kutatásnak minősített tevekénységek költségei számolhatóak el.
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2) Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt
kutatás-fejlesztési szolgáltatások költségei
3) Szakmai megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó anyagköltség
Kísérleti fejlesztés költségei5 (a projekt összes elszámolható költségének 30%-a erejéig)
1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
a. Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
b. Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek
járulékai
2) Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt
kutatás-fejlesztési szolgáltatások költségei
3) Szakmai megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó anyagköltség
Piacrajutás költségei
A beruházás eredményeképpen létrejövő termékek piacra jutásával kapcsolatban:
1) Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás
igénybevételének költségei
2) Grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek
3) Marketing feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
4) Marketing feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek járulékai
Kommunikációs költségek
1) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
a) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
b) média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
Projektelőkészítés költségei
1) A beruházás előkészítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési és kivitelezési
dokumentációk elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatások költségei
2) A beruházás engedélyeztetéséhez kapcsolódó hatósági díjak és illetékek költségei
Projektmenedzsment költségei
A projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségek.
1) Projektmenedzsment feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
2) Projektmenedzsment feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek járulékai
3) A
projektmenedzsment
feladatok
ellátására
igénybe
vett
szolgáltatások
(projektmenedzsment, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás stb.) költségei
Időbeni elszámolhatóság
Kizárólag az igazoltan 2020.07.21 és 2024. július 31. között felmerült, ezen időszakban
pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség, azzal, hogy a pályázat
benyújtása előtt felmerült költségek kizárólag de minimis jogcímen számolhatók el.
Konzorciumi projekt esetében a projekt elszámolható összköltségnek maximum 10%-a
jelentkezhet
a
Konzorciumvezetőnél
mindhárom
komponens
esetében.
A
Konzorciumvezetőnek nem kötelező költséget terveznie, ez esetben az elszámolható költségek
100%-a a célországban merül fel a Konzorciumi Tagnál.
5

Kizárólag az SZTNH által kísérleti fejlesztés minősített tevekénységek költségei számolhatóak el.
10

7. A támogatás folyósítása, előleg
A támogatás folyósítása a 6 havonta benyújtott beszámoló szerinti, jóváhagyott költségek
utófinanszírozásával történik. Kifizetés igénylést kizárólag Kedvezményezettek
(konzorciumvezető és konzorciumi tag) nyújthatnak be. A Kedvezményezett által benyújtott
kifizetés igénylés tartalmazza az elszámolni kívánt költségeket, és az azokat alátámasztó
dokumentumokat. Elszámolható költségek számlánkénti legkisebb nettó összege 100.000 Ft, ez
alatt költséget elszámolni nem lehet.
A Kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegben Ávr. 87. § (1) bekezdése
alapján előlegre jogosult, melyet a Támogatott a Támogatási Szerződés hatályba lépése után
igényelhet, azzal a feltétellel, hogy az első kifizetési kérelmet az előleg folyósításától számított
6. hónap végéig benyújtja. A kifizetési kérelem elmaradása a további támogatás felfüggesztését
vonhatja maga után.
A folyósított előleggel a Támogatott legkésőbb a projekt végéig elszámolni köteles.
Támogatás kizárólag köztartozásmentes Kedvezményezett részére folyósítható, a
biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítését követően.
A támogatás a Támogató által hitelesített és jóváhagyott kifizetés igénylés alapján kerül
folyósításra.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához
kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását
igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének a
támogatási időszakon belül meg kell történnie.
8. Támogatási időszak
A támogatott projekt megvalósításának maximális időtartama 36 hónap, annak
figyelembevételével, hogy a projekt megvalósulásának és a költségek elszámolhatóságának
végső határideje 2024. július 31.
A projekt keretében 2020.07.21.-től a Támogatási Szerződésben rögzített záró dátumig
felmerülő költségek számolhatók el azzal, hogy a pályázat benyújtását megelőzően azok
kizárólag előkészítési tevékenységekhez (a projekt előkészítési fázisához) kapcsolhatók.
A projekt megvalósítási fázisához kapcsolódó költségek6 a pályázat benyújtását megelőzően
nem számolhatók el, azaz megkezdett beruházás7 nem támogatható.
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.

Jelen pályázati felhívás 5. fejezetében jelzett, önállóan támogatható tevékenységek mindegyike, valamint
önállóan nem támogatható tevekénységek közül az ipari kutatás, a kísérleti fejlesztés, a projekt-menedzsment, a
piacrajutás és a kommunikáció tevékenységek
7
651/2014/EU rendelet 2. cikk 23. pont szerint
6
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10. A pályázók köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázatot kizárólag a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete
értelmében vett kis-, közép-, valamint nagyvállalkozások nyújthatnak be önállóan (kizárólag
C komponens esetében) és konzorciumi formában, amely legfeljebb 2 tagú lehet és a
konzorcium tagjai kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. A lehetséges pályázói kör
komponensenként az alábbiak szerint alakul:
A. komponens
Jelen Felhívás A. komponensének keretében, konzorciumi formában támogatási kérelmet
nyújthat be konzorciumvezetőként az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet
folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)
 amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri
el a 25%-ot, és
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása
rendelkezik legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele, vagy
 amely nagyvállalatok rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott),
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az elődtársaságként való működés
időszaka nem számít bele, és amelyben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább
50 milliárd forintot.
Azon vállalkozások, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri,
vagy meghaladja a 25%-ot csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a
projekt keretében fejlesztendő tevékenység kapcsolódik a Nemzeti Exportstratégia8 elsődleges
fókuszágazataihoz9.
Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett,
vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
 amely 1/A mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy
telephellyel rendelkezik és
 amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
B. komponens
Jelen Felhívás B. komponensének keretében, konzorciumi formában támogatási kérelmet
nyújthat be konzorciumvezetőként az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet
folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)
8

https://www.kormany.hu/download/e/ca/91000/Nemzeti%20Export%20Strat%C3%A9gia%2020192030.pdf#!DocumentBrowse
9
A Nemzeti Exportstratégia elsődleges fókuszágazatai: egészséggazdaság, élelmiszergazdaság (beleértve az
agrártechnológiákat), építésgazdaság, vízgazdálkodás, kreatív ipar, valamint az ezeket horizontális
tendenciaként átfogó digitalizáció, és annak technológiai megoldásai.
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amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri
el a 25%-ot, és
amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása
rendelkezik legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele, vagy
amely nagyvállalatok rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott),
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az elődtársaságként való működés
időszaka nem számít bele, és amelyben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább
50 milliárd forintot.

Azon vállalkozások, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri,
vagy meghaladja a 25%-ot csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a
projekt keretében fejlesztendő tevékenység kapcsolódik a Nemzeti Exportstratégia10 elsődleges
fókuszágazataihoz11.
Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett,
vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
 amely 1/B mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy
telephellyel rendelkezik és
 amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
C. komponens
Jelen Felhívás C. komponensének keretében önállóan, illetve konzorciumi formában
konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújthat be az a Magyarországon székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági
tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)
 amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri
el a 25%-ot, és
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása
rendelkezik legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele, vagy
 amely nagyvállalatok rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott),
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az elődtársaságként való működés
időszaka nem számít bele, és amelyben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább
50 milliárd forintot.
10
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A Nemzeti Exportstratégia elsődleges fókuszágazatai: egészséggazdaság, élelmiszergazdaság (beleértve az
agrártechnológiákat), építésgazdaság, vízgazdálkodás, kreatív ipar, valamint az ezeket horizontális
tendenciaként átfogó digitalizáció, és annak technológiai megoldásai.
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Azon vállalkozások, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri,
vagy meghaladja a 25%-ot csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a
projekt keretében fejlesztendő tevékenység kapcsolódik a Nemzeti Exportstratégia12 elsődleges
fókuszágazataihoz13.
Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett,
vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
 amely az az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy
telephellyel rendelkezik és
 amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
10.1.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem
számolt el,
b) korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély
nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
c) korábban a Forrásgazdával, a Támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan,
megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön
törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági
nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították,
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük
szemben,
f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll
fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) a pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll
fenn, illetőleg a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1)-(4) bekezdése szerinti
követelményeknek,
i) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási
szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
10.2.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vágy alkotmányos jogot sért,

12
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A Nemzeti Exportstratégia elsődleges fókuszágazatai: egészséggazdaság, élelmiszergazdaság (beleértve az
agrártechnológiákat), építésgazdaság, vízgazdálkodás, kreatív ipar, valamint az ezeket horizontális
tendenciaként átfogó digitalizáció, és annak technológiai megoldásai.
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c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek
méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe
ütközik.
11. Kötelező vállalás

Kötelező vállalás mindhárom komponens esetében: Nyertes pályázat esetén a
Kedvezményezett (konzorciumi pályázat esetén a Konzorciumvezető) kötelezettséget vállal,
hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétele, és/vagy
pénzügyi műveletek bevétele a fenntartási időszakban összesen eléri a megítélt támogatás 30%át.
Kötelező vállalás C. komponens önálló Kedvezményezett esetében: Nyertes pályázat esetén
a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a megítélt támogatás 50%-át elérő összegű
beruházást hajt végre a C. komponensben megjelölt célországok (1/C. melléklet)
valamelyikében. A vállalt beruházásnak illeszkednie kell a pályázati felhívás céljaihoz,
legkésőbb a fenntartási időszak végéig kell megtörténnie és egy olyan vállalkozásra kell
irányulnia, amelyben Kedvezményezett többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal
rendelkezik.
12. Támogatással kapcsolatos szabályok
12.1.

Regionális beruházási támogatás

Induló beruházáshoz regionális beruházási támogatás jogcímen nyújtható támogatás.
Induló beruházásnak minősül jelen felhívás tekintetében a tárgyi eszközökre és immateriális
javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény
kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem
gyártott termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik.
Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás
esetén a regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek
összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó
eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
Nagyvállalkozás esetén a meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő
létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább
200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység
keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható
költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás
megvalósításához szükséges költségek forrását a Forrásgazda számára bemutatja.
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Saját forrásnak a regionális beruházási támogatás alkalmazásában a Kedvezményezett által a
projekthez igénybe vett, állami forrást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei,
közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá
közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Nem ítélhető meg regionális beruházási támogatás
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben
lévő vállalkozás részére,
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
mezőgazdasági termék feldolgozásához és/vagy forgalmazásához, ha a támogatás
összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges
termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák
bezárásához,
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
acélipari tevékenységhez,
hajógyártási tevékenységhez,
szénipari tevékenységhez,
szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személyvagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra
létrehozását szolgáló beruházáshoz.
A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei (a beruházás részeként)
elszámolható költségeknek minősülnek regionális beruházási támogatás esetén, amennyiben az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége a beruházás összköltségének
legfeljebb 50%-át teszik ki, és
a beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az energiatermelési
kapacitás nem haladja meg a beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget, valamint az
előzetes elemzésből hitelt érdemlően kitűnik, hogy a megtermelt energia legfeljebb 20%-át
értékesíti (a többit a saját működése keretében felhasználja).
A regionális beruházási támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a beruházó nyilatkozzon arról,
hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt,
amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és
kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a
támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.
Áttelepítésnek minősül, ha:
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a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba
tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT
megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban:
eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon
létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott
létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás
legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy
igényeit elégíti ki, és
c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba
tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy
hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
Regionális beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás, megújuló
energia támogatására irányuló beruházási támogatás és induló vállalkozásnak nyújtott
támogatás esetén kizárólag a pályázat benyújtása után felmerült költségek számolhatók el.
A pályázat benyújtása előtt felmerült költségekre – projekt előkészítés keretében - csekély
összegű (de minimis) támogatás jogcímen nyújtható támogatás.
Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás
kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés
időpontjától számított legalább 5 évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig
fenntartja. A fenntartási kötelezettség részletszabályait a 13. fejezet tartalmazza.
Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki
ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési
engedély-köteles vagy ha ezeket helyi jogszabály nem írja elő.
Regionális beruházási támogatás keretében a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és
immateriális javak költsége számolható el, az alábbiak szerint:
a) a tárgyi eszközök költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak) költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak
vételára.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a
beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a
beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés
tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejártakor történő megvásárlására vonatkozó
kötelezettséget.
Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha
az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci
árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
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b) az a vonatkozó számviteli szabályok előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá
esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között
szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és
ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszi ki.
Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve
létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
12.2.

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás keretében támogatható lehet egy
beruházás energiatermelésre irányuló része, vagy egy önálló erőmű létesítése (beleértve a
kapcsolódó építési, kivitelezési költségeket).
Nem ítélhető meg megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben
lévő vállalkozás részére,
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
mezőgazdasági termék feldolgozásához és/vagy forgalmazásához, ha a támogatás
összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges
termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák
bezárásához,
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Megújuló energia termelésére irányuló fejlesztés jogcímén kizárólag a pályázat benyújtása után
felmerült költségek számolhatók el. A pályázat benyújtása előtt felmerült – a fejlesztés
megkezdését nem jelentő előkészítési – költségekre csekély összegű (de minimis) támogatás
jogcímen nyújtható támogatás.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás kizárólag új berendezéshez
nyújtható. Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás
fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul, kivéve, hogy élelmiszeralapú bioüzemanyagelőállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítása
támogatható, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással
arányosan csökken).
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Megújuló energiaforrásnak minősülnek a következő, nem fosszilis energiaforrások:
szélenergia, napenergia, légtermikus energia, geotermikus energia, hidrotermikus és óceánból
nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó-gáz, a szennyvíztisztító telepekről
származó gáz és biogázok.
Nem nyújtható ezen a jogcímen támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, valamint
b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem
teljesítő vízerőművekhez.
Nem ítélhető meg és nem fizethető ki ezen a jogcímen támogatás a létesítmény működésének
megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.
Az elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási
többletköltségek, a következők szerint:
a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergia-termelésre irányuló
beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók, például egy már meglévő
létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórészeként, az elszámolható költségek e
megújuló energiához kapcsolódó költségek;
b) amennyiben a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei olyan hasonló,
kevésbé környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a támogatás
hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna, a megújuló energiához kapcsolódó költséget
e két beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek;
c) bizonyos kisméretű létesítmények esetében, ahol azért nem lehet megvalósítani kevésbé
környezetbarát beruházást, mert nem léteznek korlátozott méretű létesítmények, az
elszámolható költség a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez kapcsolódó beruházás
teljes költsége.
A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem
számolhatók el.
Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki
ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési
engedély-köteles vagy ha ezeket helyi jogszabály nem írja elő.
12.3.

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás

Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés
107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének
22. cikke, az Átszr. 42-46. §, valamint az Atr. szabályozza.
A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett
kisvállalkozások, amelyek nem egy másik vállalkozás tevékenységét vették át, még nem
osztottak nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre. Azon támogatható vállalkozások
esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az
időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor
gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.
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Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött a fenti bekezdésben meghatározott
feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban
részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el. Az induló
vállalkozásoknak nyújtott támogatás formája jelen projekt keretében vissza nem térítendő
támogatás lehet, amelynek bruttó támogatási egyenértéke nem haladja meg a 0,4 millió EUR-t,
illetve a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában1 meghatározott feltételeknek
megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetében a 0,6 millió EUR-t, illetve
a Szerződés 107.cikke (3) bekezdésének a) pontjában2 meghatározott feltételeknek megfelelő
támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetében a 0,8 millió EUR-t.
Innovatív vállalkozásnak14 minősülő kisvállalkozások esetében Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban
letelepedett vállalkozásoknál az előírt maximális összegek megkétszerezhetők.
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás amennyiben azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel
rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem
rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási
összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami
támogatással halmozható.
A támogatási kategória nem alkalmazható, nem nyújtható támogatás az alábbiakra
(támogatásban nem részesíthetők köre):
a) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához
vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozás által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás.
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárásához,
g) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett
14

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.
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állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
12.4.
De minimis szabályok
Csekély összegű támogatást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy
az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatás nem
használható fel az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében
történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a kedvezményezettnek az odaítélést követő 10 évig meg
kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
13. Fenntartásra vonatkozó információk
A kedvezményezettet 3 év fenntartási kötelezettség terheli. A nagyvállalatot – amennyiben
regionális beruházási támogatás kategória keretében igényel támogatást – 5 év fenntartási
kötelezettség terheli. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe
a regionális beruházási támogatást úgy a teljes konzorcium vonatkozásában 5 év a fenntartási
kötelezettség.
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A fenntartási kötelezettsége keretében a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a regionális
beruházási támogatás keretében létrehozott infrastruktúrát a projekt támogatási szerződésben
rögzített fizikai befejezési időpontját követő 3. naptári év végéig vagy (regionális beruházási
támogatás esetén) 5. naptári év végéig fenntartja és üzemelteti. A fenntartási kötelezettség
megszegése a támogatás visszafizetését vonhatja maga után.
14. Biztosítékok köre
A Kedvezményezett a támogatás 100%-ra vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására
köteles. Ha a támogatás több részletben kerül kifizetésre, a Kedvezményezett a már számára
korábban kifizetett és a soron következő beszámolója alapján számára kifizetni ütemezett
támogatás együttes összegének 100%-ra vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátásával is
eleget tesz e kötelezettségének. Kifizetésre kizárólag a szükséges mértékű biztosíték
rendelkezésre állása mellett kerülhet sor.
A biztosíték az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének
biztosítására, valamint arra az esetre szolgál, amennyiben Kedvezményezett a Támogatási
Szerződésben foglalt vállalásait nem teljesíti.
Biztosíték lehet a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, amely tartalmazza a pénzügyi fedezethiány
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való
sorba állítására vonatkozó rendelkezést (inkasszó).
Biztosítékként felajánlható bármely olyan, az alábbiakban bemutatott jogi, pénzügyi illetve
természetbeni eszköz, amely garanciális biztosítékot nyújt arra, hogy a Támogató az
esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét
maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen érvényesíteni tudja.
A felajánlott biztosítéknak a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a támogatási
jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el15:
magyarországi ingatlan jelzálogjoga,
fizetési számla követelésen alapított óvadék,
jogi személy készfizető kezessége,
hitelintézet vagy biztosító által vállalt garancia.
A biztosítékok kombinálhatóak.
15. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázati dokumentáció kötelező és egyéb elemeit elektronikusan a program pályázati
rendszerén keresztül kell benyújtani oly módon, hogy a pályázó a benyújtandó dokumentumok
mindegyikét kinyomtatja, kitölti, cégszerű aláírásával ellátja, majd ezeket digitalizálja és pdf
formátumban feltölti a pályázati rendszer erre kijelölt helyére. A cégszerűen aláírt és szkennelt
dokumentumok mellett a kitöltött mellékleteket szerkeszthető módon is fel kell tölteni a
pályázati rendszerbe.
Emellett az Útmutató mellékleteként elérhető „Pályázati nyilatkozat”-ot 1 db eredeti
példányban, cégszerűen aláírva, tértivevényes postai küldeményként postázni kell a HEPA
részére az alábbi levelezési címre:
A Támogatási Szerződés hatályba lépése előtt a projekt konkrét tartalmától függően – különös tekintettel az
értékelés részét képező kockázatelemzés eredményére – kerülnek pontos megjelölésre az elvárt biztosítékok.
15
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A Támogató neve és székhelye:
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.,
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, a pályázatnak az elektronikus pályázati rendszer
által generált azonosító számát, valamint a „Pályázati nyilatkozat Külpiaci Növekedési
Támogatáshoz” feliratot. A borítékban a Pályázati nyilatkozat eredeti példányán kívül
egyéb dokumentum nem szerepelhet.
A beadási határidő megtartottnak minősül a Pályázó részéről, ha a postai küldeményen
szereplő postabélyegző a beadási határidőn belüli és egyúttal az elektronikus benyújtás is
megtörtént határidőn belül.
16. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
1. értékelési szakasz esetében: 2020. október 7., 23:59 óra
2. értékelési szakasz esetében: 2020. december 7., 23:59 óra
17. Támogató
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
ntp2020@hepa.hu

18. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtást követően a Támogató ellenőrzi a pályázat alábbi befogadási kritériumoknak való
megfelelését. A pályázat érvényes, amennyiben
 A pályázó előzetesen regisztrált,
 a Kedvezményezett a támogatásra jogosultak közé tartozik,
 a tervezett beruházás helyszíne az Eximbank Zrt. által publikált, 1-5 országkockázati
besorolású államban, vagy olyan 6 országkockázati besorolású államban van amelyben
működik magyar külképviselet (Nagykövetség, konzulátus) működik,
 a pályázatot, illetve a kötelezően benyújtandó mellékleteket a felhívásban megjelölt
módon és határidőig nyújtották be,
 a pályázati dokumentáció (pályázati nyilatkozat, pályázati adatlap és mellékletek) a
képviseletre jogosult személy(ek) által került aláírásra,
 az igényelt támogatás összege a minimálisan és maximálisan igényelhető összegkereten
belüli,
 a projekt megvalósítás időtartama, illetve a megvalósítás záró dátuma összhangban van
a megszabott lehetséges tartammal és határidővel,
 a pályázati űrlapot magyar nyelven töltötték ki,
 a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális
támogatási intenzitást.
Azok a pályázatok, melyek a befogadási kritériumok ellenőrzése során nem felelnek meg
a fenti kritériumok valamelyikének, érdemi vizsgálat nélkül automatikusan elutasításra
kerülnek.
A befogadási kritériumoknak való megfelelésről a Kedvezményezett a pályázati űrlapon általa
megadott e-mail címre kap értesítést.
23

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel az előírt befogadási kritériumoknak, úgy a pályázat
befogadásra kerül a beérkezést követő 7 napon belül.
A befogadás kizárólag a pályázat befogadási kritériumoknak való megfelelőségét igazolja, nem
jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését.
19. A pályázat elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a támogatói
döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket. Az egy bírálati szakasz alatt beérkezett pályázatok
közül a formailag megfelelteket az értékelők értékelik a 19.2 pontban meghatározott tartalmi
értékelési kritériumok szerint.
Támogató a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával
kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg.
19.1.

Formai ellenőrzés

A beérkezett pályázatok esetében a Támogató jogosultsági és formai ellenőrzést végez, amely
során a Pályázati Útmutatóban felsorolt szempontokat vizsgálja. Amennyiben a feltételek
teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, a
Támogató a pályázót a pályázati űrlapon általa megadott e-mail címen az összes hiány vagy
hiba egyidejű megjelölésével, egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől
számított 10 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.
Ha a Pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem teljes körűen
teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.
A pályázat befogadásáról a Támogató legfeljebb a pályázat beérkezését (hiánypótlás esetén a
hiánypótlás beérkezését) követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó
rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli
elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás
benyújtásának lehetőségét és módját.
19.2.

Szakmai értékelés

A tartalmi értékelés során maximum 100 pont szerezhető. Csak olyan pályázat támogatható,
amely az 1. Értékelési előfeltételek pontban meghatározott kritériumok mindegyikének
megfelel (az értékelés során „Igen”-t kap). Abban az esetben, ha a projekt az értékelési
előfeltételek bármelyikének nem felel meg („Nem” értékelést kap), a pályázat 0 pontszámmal
elutasításra kerül. Nem támogatható azon pályázat, amelynél a megítélt összes pontszám nem
éri el az 50 pontot.
A befogadási és formai szempontoknak megfelelő pályázatokat a Támogató által megbízott
független szakértők értékelik az alábbi szempontrendszer alapján:

1.
1.1
1.2

Értékelési szempont
Értékelési előfeltételek
A projekt célja összhangban van a pályázat
céljával
A projekt szakmai megvalósíthatósága
A projekt jól meghatározott célkitűzéssel
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Érték
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

rendelkezik.
A bemutatott szakmai feladatok szükségesek
és elégségesek a kitűzött cél eléréséhez.
A bemutatott feladatok a tervezett projekt
futamidő alatt elvégezhetőek.
1.3
A költségvetés megalapozottsága
A projekt költségvetése az elérni tervezett
eredményekhez mérten reális.
2.
Pontozást érintő értékelési szempontok
Szakmai tartalom
2.1
A pályázók szakmai alkalmasságának,
szakmai tapasztalatának alátámasztása
Egyáltalán nem megfelelő
Az alátámasztás megfelelő
Az alátámasztás kiváló és részletes, a szakmai
alkalmasság megalapozott
2.2
Pályázó (Konzorciumvezető) exportérettsége
Nem, vagy csak részben exportérett
Exportérett
2.3
A beruházás ágazati fókusza: a támogatást
igénylő által a projekt keretében fejleszteni
kívánt
tevékenység
az
Nemzeti
Exportstratégia
fókuszágazatai
körébe
tartozik.
nem
igen
2.4
A beruházás földrajzi fókusza: A pályázat
hozzájárul a hazai exporttevékenység földrajzi
koncentrációjából
fakadó
kitettség
csökkentéséhez, vagyis a projekt célterülete
Európai Unión kívüli területre irányul.
nem
igen
2.5
Célországi
állami
befektetés-ösztönzési
szervezet/ügynökség/minisztérium/egyéb
hivatal támogatása: A projektet a célországi
állami
befektetés-ösztönzési
szervezet/ügynökség írásbeli nyilatkozattal
támogatásáról biztosította.
nem
igen
A gazdálkodó szervezet teljesítménye
2.6
Nettó árbevétel arányos beruházás
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Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
maximum 100 pont
28 pont
5 pont
0 pont
2 pont
5 pont
3 pont
0 pont
3 pont

5 pont

0 pont
5 pont

5 pont

0 pont
5 pont

10 pont

0 pont
10 pont
22 pont
7 pont

[2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt
év éves nettó árbevétel + utolsó előtti lezárt év
éves nettó árbevétel)]*100
A
szempont
vizsgálata
során
a
konzorciumvezető
gazdálkodási
adatai
kerülnek figyelembevételre.
3,00% és az alatt vagy 85,00% felett
3,01%-10,00% vagy 70,01%-85,00%
10,01 % - 15,00 % vagy 45,01 % - 70,00 %
15,01%-45,00%
2.7
Működés időtartama: Konzorciumvezető,
vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy
magánszemély
tulajdonoson
keresztül
kapcsolódó vállalkozásának lezárt üzleti
éveinek száma.
kevesebb mint 5 év
5-10 év
több mint 10 év
2.8
Konzorciumvezető pénzügyi helyzete (utolsó
lezárt üzleti év alapján)
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti
eredmény kevesebb, mint 1.000 Ft
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti
eredmény 1.000 és 500.000 Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti
eredmény 500.001 és 1.000.000 Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti
eredmény 1.000.001 és 2.000.000 Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti
eredmény 2.000.001 és 3.000.000 Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti
eredmény több mint 3.000.000 Ft
A projekt megalapozottsága
2.9
A beruházás fajlagos mutatói a tervezői
költségbecslés/költségvetés alapján reális piaci
áron kerültek megtervezésre. Indokolt, reális,
piaci
áraknak
megfelelően
tervezett
költségelemek kerültek betervezésre.
nem
részben
igen
2.10
A beruházás előkészítettsége: A fejlesztési jogi
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0 pont
2 pont
4 pont
7 pont

5 pont

0 pont
2 pont
5 pont
10 pont
0 pont
2 pont
4 pont
6 pont
8 pont
10 pont
50 pont

10 pont

0 pont
5 pont
10 pont
10 pont

2.11

2.12

2.13

és műszaki szempontból is előkészített,
megvalósíthatóságának előre látható akadálya
nincs.
nem
részben
igen
Az üzleti terv megalapozottsága és
kidolgozottsága
az üzleti terv nem megalapozott
az üzleti terv megalapozott, de részleteiben
nem kidolgozott
az üzleti terv megalapozott és részletesen
kidolgozott
A fejlesztési elképzelés bemutatásában
mérlegelésre került, hogy milyen valós
kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés
megvalósulását, és milyen intézkedések
kerülnek
betervezésre
a
kockázatok
mérséklésére.
nem
részben
igen
Bemutatásra kerülnek a megvalósított
fejlesztés hosszú távú (legalább 3 éves)
működtetése és fenntartása érdekében
alkalmazott technikák.
nem
részben
igen

Összes pont

0 pont
5 pont
10 pont
10 pont
0 pont
5 pont
10 pont

10 pont

0 pont
5 pont
10 pont
10 pont
0 pont
5 pont
10 pont
100 pont

19.3.
Döntéshozatal
A pályázatok két körben kerülnek elbírálásra és értékelésre. A 2020. október 7-ig a Támogató
címére postázott pályázatok az első, amíg az ezt követően – a pályázat benyújtási határidőig,
azaz 2020. december 7-ig – postázott pályázatok a második körben kerülnek elbírálásra.
A támogatói döntés várható ideje az első kör esetében 2020. IV. negyedév, míg a második kör
esetében 2021. I. negyedév.
A Támogató a támogatást a pályázó által igényeltnél alacsonyabb mértékben és összegben is
megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A
Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és
szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
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20. A pályázók döntést követő értesítése
A pályázó a döntésről szóló – az ÁVR 73. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő – értesítést
a pályázati űrlapon általa megadott e-mail címen kapja meg a támogatási döntés meghozatalát
követő 10 munkanapon belül. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás
indokait.
A pályázattal kapcsolatos döntések a www.hepa.hu honlapon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2021 első negyedéve.
21. Szerződéskötés
Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítéssel együtt
szerződéskötési ajánlatot kap. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumokat a Kedvezményezett a támogatói döntésről szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül köteles benyújtani. A támogatási szerződést főszabályként a támogatási döntés
meghozatalától számított legfeljebb 90 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötéssel
kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató tartalmazza.
22. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt célok és a
vállalt feladatok teljesültek. A projekt megvalósításról szóló projektzáró jelentést és záró
kifizetési igénylést legkésőbb a projekt megvalósulásának dátumát követő 60. napig kell
benyújtani. A projektzárás időpontja a projektzáró jelentés Támogató általi elfogadásának
napja.
A Forrásgazda, a Támogató, valamint a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a
teljes projekt megvalósítását, az igénybe vett támogatást, a saját és egyéb forrás rendeltetésszerű
felhasználását a helyszínen ellenőrizni.
A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és
adatszolgáltatási kötelezettsége van. A kedvezményezett köteles az arra jogosult szervek,
hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt
adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes
lefolytatását.
23. Közbeszerzési kötelezettség
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen
fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott
kötelezettségek megállapítása és betartása a Kedvezményezett feladata.
24. Kifogás benyújtása
Pályázó vagy a Kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések
megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás
jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe/támogatói okiratba ütközik.
A kifogás benyújtásának szabályait részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza.
25. További információk
A támogatás igénylésének, igénybevételének, elszámolásának és a nyilvánossági
követelményekre vonatkozó részletes szabályait a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási
határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban foglalt rendelkezések a fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló KKM rendelet előírásai alapján módosításra
kerülhetnek.
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A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatokról történt döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma
miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket
határozzon meg egy módosított vagy új pályázati felhívás keretében.
Jelen Pályázati felhívás, valamint a Pályázati útmutató és annak mellékletei együtt képezik a
pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információ kérhető a Támogató
ügyfélszolgálatának ntp2020@hepa.hu e-mail címén.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy kizárólag a benyújtási határidő lejártát
megelőzően legalább 10 nappal megküldött kérdések megválaszolását garantáljuk.
A Támogató felhívja a pályázni kívánó, valamint a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők
figyelmét, hogy a teljes pályázati felhívást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Forrásgazda a
jelen pályáztatás (ideértve a pályázat lefolytatására) alapjául szolgáló finanszírozást a
Támogató szervezet számára bármilyen okból nem, vagy nem elegendő mértékben biztosítja.
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Mellékletek
1/A melléklet
Albánia
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Észak-Macedónia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Koszovó
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
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1/B melléklet
Algéria
Angola
Azerbajdzsán
Banglades
Bolívia
Botswana
Brazília
Costa Rica
Dél-afrikai Köztársaság
Dominikai Köztársaság
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Etiópia
Fehéroroszország
Fülöp-szigetek
Ghána
Grúzia
Guatemala
Honduras
India
Indonézia
Jamaica
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Kazahsztán
Kenya

Kína
Kolumbia
Laosz
Malajzia
Mauritius
Mexikó
Mianmar
Moldova
Mongólia
Namíbia
Nepál
Nigéria
Örményország
Pakisztán
Panama
Paraguay
Peru
Srí Lanka
Szenegál
Tanzánia
Thaiföld
Törökország
Tunézia
Uganda
Ukrajna
Üzbegisztán
Vietnám
Zöld-foki szigetek
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1/C melléklet
Amerikai Egyesült Államok
Aruba
Ausztrália
Bahama-szigetek
Bahrein
Chile
Curaçao
Egyesült Arab Emírségek
Fidzsi-szigetek
Hongkong (Kína különleges közigazgatási területe)
Izrael
Japán
Kanada
Katar
Koreai Köztársaság
Kuvait
Makaó (Kína különleges közigazgatási területe)
Marokkó
Omán
Oroszország
Svájc
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Trinidad és Tobago
Új-Zéland
Uruguay
Tajvan, Kína
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2 melléklet

Forrás: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid_2018_2020.pdf
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