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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések X. 

 

1. Kérjük, szíveskedjenek részletezni, hogy melyek a támogatói nyilatkozattal kapcsolatos elvárások, 
követelmények! 
 
A nyilatkozatot kiállító szervezettel szembeni elvárások: 

- Állami (föderális) szervezet, amely lehet részben vagy egészben befektetés-ösztönzési 

portfolióval rendelkező minisztérium, ügynökség, állami hivatal, vagy állami tulajdonrésszel 

rendelkező, az egész országot lefedő hatókörrel bíró, közfeladatot ellátó 

társaság/érdekképviselet, vagy 

- több települést magában foglaló közigazgatási egységre vonatkozó, regionális hatókörrel 

rendelkező, részben vagy egészben befektetés-ösztönzés tevékenységgel foglalkozó ügynökség, 

hivatal, vagy állami/önkormányzati tulajdonrésszel bíró, az érintett régiót lefedő hatókörrel 

rendelkező, közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet, vagy 

- legalább városi rangú és legalább 250.000 fő lakosú település olyan szervezete, amely lehet 

részben vagy egészben befektetés-ösztönzési portfolióval rendelkező ügynökség, hivatal, vagy 

állami/önkormányzati tulajdonrésszel bíró, az érintett régiót lefedő hatókörrel rendelkező, 

közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet. 

A nyilatkozat megfogalmazásával szembeni elvárások: 

- A pályázat egyértelműen beazonosítható a nyilatkozat megfogalmazása alapján (pl. a pályázó 

nevének és a beruházás tárgyának vagy címének megjelenítésével). 

- A nyilatkozat elvi, vagy elvi és anyagi/természetbeni támogatásáról biztosítja a pályázót, vagy 

legalább annak tényét igazolja, hogy a tervezett beruházással szemben a releváns célországi 

szervezetnek nincs kifogása. 

- A „C” komponens azon országai esetében, ahol az egy főre jutó GDP átlag az EU hasonló 

mutatójának 75%-át meghaladja, a nyilatkozatnak utalnia kell a célországi elvi támogatást 

nyújtó szervezet által elfogadható mértékű vissza nem térítendő állami támogatás 

intenzitására, vagy arra, hogy a Külpiaci Növekedési Program által nyújtható maximális 

támogatási intenzitással tisztában van és az ellen kifogással nem él (ez esetben a célországi 

projektrészt ezzel az elfogadható támogatási mértékkel tervezi a pályázó). Amennyiben a 

támogató nyilatkozat nem utal az elfogadható mértékű támogatás-intenzitásra, úgy 10% + az 

EU térségekben erre tevődő KKV bónuszokkal kell tervezni a projektrész támogatási mértékét. 

A nyilatkozat Támogatóhoz való beérkezése: 

- A fenti kritériumoknak megfelelő támogató nyilatkozatot a pályázó a pályázati felületen 

szkennelt formában feltölti a benyújtási határidőig és a pályázati csomag részeként postai úton 

is benyújtja. 

- Ha a támogató nyilatkozatot a pályázó elmulasztja feltölteni és/vagy postai úton benyújtani, akkor 

a Támogató hiánypótlási felszólításban (HP) annak ellenére felszólítja a pályázót, hogy a támogató 

nyilatkozat nem kötelező melléklet – a támogató nyilatkozat dátuma tehát lehet későbbi, mint a 

benyújtási határidő (HP során történő kiállítás elfogadható). 
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2. A felhívás B. komponense esetében milyen támogatási mértékkel számolhat a konzorciumi tag a 

különböző támogatható tevékenységek esetén? 

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. 

Fontos kritérium azonban, hogy a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége 

tekintetében (konzorciumvezető és konzorciumi tag összesített költségvetése) összességében nem 

haladhatja meg a maximális 60%-ot! 

Ennek megfelelően a B. komponensnél konzorciumi tag az alábbiakban ismertetett támogatási 

mértékekre jogosult az általa tervezett tevékenységeknek megfelelően. 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Induló vállalkozásoknak 

nyújtott támogatás 

Beruházás 

megvalósítása 
70 60 50 

100 (de maximum 0,8 millió 

EUR, amely innovatív 

vállalkozásnak1                

minősülő kisvállalkozás 

esetén megkétszerezhető) 

Megújulóenergia-

termelésére irányuló 

fejlesztés 

65 55 45 - 

 

  

                                                           
1 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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2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

a. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

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 projekthatékony 

együttműködést foglal magában vagy a projekt 

eredményeit széles körben terjesztik  

60 50 40 

 

b. Projekt előkészítés, projekt-menedzsment, piacrajutás, kommunikáció 

A tevékenységekre elszámolható költségek összege azonos a pályázati útmutató XI. 4. pontjában 

megfogalmazott, de minimis támogatásként igénybe vehető összeggel. 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Projektelőkészítés 100 100 100 

Projekt-menedzsment 100 100 100 

Piacrajutás 100 100 100 

Kommunikáció 100 100 100 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
3. A felhívás C komponense esetében milyen támogatási mértékkel számolhat a konzorciumi tag a 

különböző támogatható tevékenységek esetén? 

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. 
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Fontos kritérium azonban, hogy a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége 

tekintetében (konzorciumvezető és konzorciumi tag összesített költségvetése) összességében nem 

haladhatja meg a maximális 60%-ot!  

A C komponens alábbi célországai esetében az EU-s támogatási szabályok szerinti maximális 

támogatási mérték nyújtható: 

• Bahama-szigetek 

• Chile 

• Curaçao 

• Fidzsi-szigetek 

• Marokkó 

• Oroszország 

• Trinidad és Tobago 

• Uruguay 

 

Ennek megfelelően a C. komponensnél a fenti célországok esetében a konzorciumi tag az alábbiakban 

ismertetett támogatási mértékekre jogosult az általa tervezett tevékenységeknek megfelelően. 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Induló vállalkozásoknak 

nyújtott támogatás (%) 

Beruházás 

megvalósítása 
70 60 50 

100 (de maximum 0,8 millió 

EUR, amely innovatív 

vállalkozásnak2 minősülő 

kisvállalkozás esetén 

megkétszerezhető) 

Megújulóenergia-

termelésére irányuló 

fejlesztés 

65 55 45 - 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Alkalmazott (ipari) kutatás 70 60 50 

                                                           
2 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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Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

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 projekthatékony 

együttműködést foglal magában vagy a projekt 

eredményeit széles körben terjesztik  

60 50 40 

 

b. Projekt előkészítés, projekt-menedzsment, piacrajutás, kommunikáció 

A tevékenységekre elszámolható költségek összege azonos a pályázati útmutató XI. 4. pontjában 

megfogalmazott, de minimis támogatásként igénybe vehető összeggel. 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Projektelőkészítés 100 100 100 

Projekt-menedzsment 100 100 100 

Piacrajutás 100 100 100 

Kommunikáció 100 100 100 

 

A C komponens további célterületei: 

• Amerikai Egyesült Államok 

• Aruba 

• Ausztrália 

• Bahrein 

• Egyesült Arab Emírségek 

• Hongkong (Kína különleges közigazgatási területe) 

• Izrael 

• Japán 

• Kanada 

• Katar 

• Koreai Köztársaság 

• Kuvait 

• Makaó (Kína különleges közigazgatási területe) 

• Omán 

• Svájc 

• Szaúd-Arábia 

• Szingapúr 

• Új-Zéland 

• Tajvan, Kína 
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Ezen célterületek esetében az egyes tevékenységek szerinti támogatási mérték a következők szerint 

alakul: 

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Induló vállalkozásoknak 

nyújtott támogatás (%) 

Beruházás megvalósítása, amennyiben a 

célországi állami befektetés-ösztönzési 

szervezet/ügynökség/minisztérium/egyé

b szervezet által kiállított támogató 

nyilatkozat nem tér ki a szervezet által, a 

projekt vonatkozásában elfogadható 

támogatás mértékére. 

30 20 10 

100  

(de maximum 0,4 millió 

EUR, amely innovatív 

vállalkozásnak3 

minősülő kisvállalkozás 

esetén 

megkétszerezhető) 

Beruházás megvalósítása, amennyiben a 

célországi állami befektetés-ösztönzési 

szervezet/ügynökség/minisztérium/egyé

b szervezet által kiállított támogató 

nyilatkozat kifejezetten kitér a szervezet 

által, a projekt vonatkozásában 

elfogadható támogatás mértékére 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

70 %. 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

60 % 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 % 

100 

 (de maximum 0,4 millió 

EUR, amely innovatív 

vállalkozásnak4 

minősülő kisvállalkozás 

esetén 

megkétszerezhető) 

Megújulóenergia-termelésére irányuló 

fejlesztés 
65 55 45 - 

 

 
2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 

                                                           
3 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. 
4 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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Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

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 

projekthatékony együttműködést foglal 

magában vagy a projekt eredményeit 

széles körben terjesztik  

60 50 40 

 

b. Projekt előkészítés, projekt-menedzsment, piacrajutás, kommunikáció 

A tevékenységekre elszámolható költségek összege azonos a pályázati útmutató XI. 4. pontjában 

megfogalmazott, de minimis támogatásként igénybe vehető összeggel. 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Projektelőkészítés 100 100 100 

Projekt-menedzsment 100 100 100 

Piacrajutás 100 100 100 

Kommunikáció 100 100 100 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
4. A pályázati mellékletekkel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a pályázati útmutató IX. 3. 
pontjában szereplő kötelezően benyújtandó nem hiánypótolható dokumentumokhoz (pl. 
cégkivonat, éves beszámoló) szükséges-e fordítás benyújtása, amennyiben a konzorciumi tag 
dokumentumai nem magyar nyelvűek. 
 
A pályázati útmutató IX. 3. pontja alapján: "Felhívjuk a figyelmet, hogy nem magyar nyelvű 
dokumentáció esetében magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem szükséges hivatalos, 
fordítóiroda által készített fordítás." 
__________________________________________________________________________________ 
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5. Amerikából megérkezett a helyi befektetési ügynökség támogató nyilatkozata. Kérdéseim: Az 
ügynökség ezt az amerikai működő cégre – konzorciumi tag – állította ki. Nem is állítaná ki a magyar 
cégre. Ez így elfogadható? Kell ehhez egy fordítást is csatolni? 
 
A pályázati útmutató IX. 3. pontja alapján: "Felhívjuk a figyelmet, hogy nem magyar nyelvű 
dokumentáció esetében magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem szükséges hivatalos, 
fordítóiroda által készített fordítás." 
__________________________________________________________________________________ 

6. Ügyfelem pályázatot kíván benyújtani a Külpiaci Növekedési Támogatás kiírással keretében. Az 
ehhez szüksége regisztrációt határidőben megtette. A pályázat összeállítása közben merült fel, hogy 
meglévő gyártósor korszerűsítése elszámolható-e? Ez olyan nagy értékű gyártósor, amelyet nem 
lenne gazdaságos ismét megvásárolni, mivel magyarországi telephelyen már rendelkezésre áll, ahol 
nem üzemeltethető gazdaságosan. Ennek több oka van (keletkező technológiai hulladék gazdaságos 
újra hasznosítása itt nem megvalósítható, korszerűsítése jelentős költséggel jár). Ez átszállításra 
kerülne a magyarországi telephelyről a szerbiai partner megvalósítási helyszínére és ott kerülne 
jelentősen korszerűsítésre vásárolt eszközök, hardverek és szoftverek segítségével. Kérdés, hogy a 
meglévő gyártósor korszerűsítése végett eszközölt eszközbeszerzések elszámolhatóak-e? 
 
Nem. Gépek, gépsorok felújítása nem támogatható a felhívás keretében. Ugyanakkor egy gépsor 
elemei, ha azok önállóan is eszközként aktiválhatóak, beszerezhetőek. 
__________________________________________________________________________________ 

7. A projekt pályázati anyagának összekészítése közben felmerült néhány kérdés:  
1. A piaci ár alátámasztásához magyar oldalú weboldalak és magyar szállítók árajánlatait is 
elfogadják? Vagy azok a célország webshopjaiból és kinti szolgáltatóktól legyenek?  
2. A marketinget magyar cég csinálhatja?  
3. Magyar tervezői nyilatkozat szükséges vagy olasz (az természetes, hogy az olasz építési tv-re kell 
majd hivatkozni) - építési engedélymentességhez kapcsolódóan? 
 
1. Igen, hazai szállítók ajánlata is elfogadható. 
2. Igen, csinálhatja.  
3. Célországban nyilvántartásba vett tervező mérnök. 
__________________________________________________________________________________ 

8. 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. 
Szlovákiában hol, melyik régióban lehet igénybe venni a 0,6 v/és 0,8m euró támogatást induló 
vállalkozás esetén. Jelen esetben elsősorban a kassai régióban szeretnénk beruházni. 
 
A pályázó magyar céget 13 éve alapították, de a szlovákiai beruházásra egy új céget hoz létre 
Szlovákiában. Ebben az esetben a szlovák cég számíthat induló vállalkozási kategóriában 
beszerezhető támogatási összegre (max.60%os támogatási aránnyal) attól függetlenül, hogy nem ő 
pályázik hanem a magyarországi cég - amely tőkeemelést fog végrehajtani nyerés esetén a szlovák 
cégben -, de a beruházást a szlovák induló vállalkozás hajtja végre? A magyar cég a regionális 
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támogatási kategóriában (max.60%os) indulna Magyarországon a saját 10%-os részre a teljes 
költségvetésből. 
 
A kassai régióban 0,8 millió EUR támogatás érhető el induló vállalkozások számára. A további 
területegységekre vonatkozó támogatási összeget a pályázati útmutató 17. számú lábjegyzetében 
található hivatkozáson lehet megtalálni. A hivatkozásból megnyitott táblázat "F" oszlopa tartalmazza 
a besorolásokat. (Szlovákiában kizárólag a főváros övezetében érhető el 0,4 millió EUR, minden más 
területen 0,8 millió EUR.) 
__________________________________________________________________________________ 

9. Megkaptuk a pályázat beadásához szükséges kitöltendő dokumentumokat, ezúton is köszönjük. 
A dokumentumok átnézése során felmerült még néhány kérdés, melyek tisztázása elengedhetetlen 
a pályázat előkészítéséhez, ezekre szeretnénk mielőbb választ kapni:  
 
1. Lehetőség van-e arra, hogy ugyanazon a projekten belül a magyar pályázó cég 2 különböző 
országban alapítson új cégeket, pl. Lengyelországban és Romániában, ha mindkét ország az "A" 
komponens felsorolásában szerepel? 
2. Szerződésmódosítással változtatható-e a projekt futamideje alatt az új cégeknél megvalósuló 
projekt megvalósítási helye? (Új ingatlant csak az eredményhirdetés után szándékozunk vásárolni, 
és az új ingatlan lenne a végleges megvalósítási helyszín.) 
3. A külföldön alapított új cég újonnan vásárolt ingatlanjára vannak-e a pályázatban tulajdonosi 
megkötések? Arra gondolok, hogy az újonnan alapított cég tulajdonába kell-e kerülnie 100%-ban 
vagy a magyar pályázó cégnek résztulajdonosnak kell-e lennie? 
4. Biztosítékként bevonható-e egyszerre több pénzintézet garanciája? 
 
1. Nem, erre sajnos nincs lehetőség. A konzorcium maximum 2 tagú lehet. 
2. Igen, a támogató előzetes hozzájárulásával. 
3. A konzorciumvezető is szerezhet tulajdonrészt az ingatlanban, azonban az nem minősül 
elszámolható költségnek, hiszen a konzorciumvezető csak hazai megvalósulási helyszínt jelölhet meg. 
4. Igen, bevonható.  
__________________________________________________________________________________ 

10. Ezúton szeretném megkérdezni, hogy a Külpiaci Növekedési Támogatás „A” komponense esetén 
a Konzorciumi tag (külföldi cég) közbeszerzési kötelezettségét a magyar vagy külföldi ország érintett 
jogszabályai alapján kell-e megállapítani. 
 
A megvalósulás helyszíne szerinti ország szabályai szerint. 
__________________________________________________________________________________ 

11. Az útmutató 32. oldalán (a pályázat benyújtásáról szóló), illetve a 41. oldalán (a megvalósításról 
szóló) Konzorciumi Megállapodás benyújtását jelölik meg, mint kötelező dokumentum. Kérdéseim: 
A két konzorciumi megállapodáshoz rendelkeznek-e mintával (sablonnal), illetve mik ezen 
megállapodásoknak a Támogató számára megfelelő / elfogadható tartalmi követelményei? 
Elegendő lehet-e egy szándéknyilatkozat benyújtása a pályázathoz, melyben mindkét tag 
egyértelműen rögzíti, hogy a megvalósításra konzorciumi megállapodást kíván kötni a jövőben? 
 
Igen, készült konzorciumi megállapodás sablon a pályázat benyújtásához. Nyertes pályázat esetén 
azonban, a támogatási szerződés aláírása előtt a Kedvezményezetteknek konzorciumi megállapodást 
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kell aláírniuk a projekt megvalósítására vonatkozóan, ami tartalmában eltér a benyújtáshoz szükséges 
megállapodástól.  
__________________________________________________________________________________ 

12. Vállalkozásom alapítási dátuma: 2019.07.02, Formája: Kata, e.v. Egy olasz cég hivatalos 
magyarországi képviselője vagyok. Hajápolási, szalon termékeket forgalmazunk. A fodrászok részére 
tervezett külföldi és hazai oktatásokhoz, webáruház létrehozásához szeretnék felhívás keretén belül 
pályázni. Kérem jelezzék,hogy a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat kapcsán megfelel-e a fenti 
oktatási képzésre vagy webáruházra történő jelentkezés? 
 
Sajnos nem, egyéni vállalkozás nem indulhat a pályázaton. 
__________________________________________________________________________________ 

13. Kivitelezés során egy adott vállalkozás meglévő épületének a bontása elszámolható a pályázat 
keretében? 
 
A bontás nem szerepel a pályázati útmutató támogatható tevékenységei és elszámolható költségei 
között, így annak költsége nem számolható el a projekt keretében. 
__________________________________________________________________________________ 

14. A regisztráció után elérhető a „C” komponensre vonatkozó, az üzleti tervet szabályozó 
dokumentum (HEPA_KNT2020_Uzleti_terv_tartalma_C_onallo) 15. pontját és a felhívás kötelező 
vállalásokra vonatkozó részét együtt értelmezve kérem, adjanak iránymutatást, hogy a pályázati 
kérelem benyújtásáig, jelenleg még nem létező cég esetén, a cégbejegyzésnek meg kell-e történnie 
vagy elég a fenntartási időszakban létrehozni a külföldi vállalkozást? 
 
A cégbejegyzés időpontjára vonatkozóan nincs elvárás megfogalmazva a Pályázati útmutatóban. 
Amennyiben a vállalkozást a fenntartási időszakban hozza létre a pályázó, úgy az üzleti terv vonatkozó 
pontjában (15. pont) ezt kell feltüntetni, illetve a létrehozandó céggel kapcsolatos minden olyan tervet, 
elképzelést (pl. tevékenység, profil stb.), amellyel a pályázat benyújtásának pillanatában rendelkeznek. 
_________________________________________________________________________________ 
 
15. Az NTP2020 kódszámú "Pályázati felhívás Külpiaci Növekedési Támogatás" elnevezésű 
pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésben kérném szépen a szíves állásfoglalásukat. Szeretnék 
egy megerősítést kérni, hogy jól értelmezzük, hogy Németországban a legnagyobb támogatási 
intenzitás a regionális beruházás kategórián belül a 20% (+10% vagy 20% vállalkozási méretnek 
megfelelően)? Illetve Németországon belül mely az a terület/település/régió, ahol a legnagyobb 
támogatási intenzitás érhető el regionális beruházási kategórián belül? Induló vállalkozási 
kategóriára nem vagyunk jogosultak, lévén hogy az anyacég középvállalkozásnak minősül. 
 
Németország területegységeire vonatkozó támogatási mértéket a pályázati útmutató 17. számú 
lábjegyzetében található hivatkozáson lehet megtalálni. A táblázatban a 139-605 sorok vonatkoznak a 
németországi területegységekre, a támogatási mértékre vonatkozó aktuális adatok pedig az "I" 
oszlopban találhatók. 
_________________________________________________________________________________ 
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