www.hepa.hu
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
__________________________________________________________________________________

Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések XIII.
A Felhívás „8. Önerő biztosításának módja” című pontja szerint a projekt elszámolható
összköltségének az igényelt támogatáson felüli részét a Kedvezményezettnek (konzorciumi pályázat
esetén Konzorciumi Partnereknek) önerőként szükséges biztosítani. Az önerő származhat saját
forrásból, illetve idegen forrásból. Kérdésünk:- Mi tekinthető saját forrásnak? (lehet tagi kölcsön,
hitel is?)- Mi tekinthető idegen forrásnak?
Az alábbiak saját forrásnak tekinthetőek:
a) Számlapénz
A forrás igazolására kizárólag a Kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi
bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a
számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a
becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
b) Bankbetét
30 naptári napnál nem régebbi, a Kedvezményezett nevére a számlavezető vagy hitelintézet által
kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben
a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt
dokumentumoknak ugyanarra az értéknapra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
Forinttól eltérő devizabetét esetén a fentiek szerinti napon az MNB által közzétett deviza
középárfolyamon kell átszámítani forintra.
c) Névre szóló értékpapír
A Kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy
banki igazolás. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az értékpapír rendelkezésre állását több
számlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a
napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia.
d) Hitel
A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat: feltétel
nélküli és visszavonhatatlan (nem indikatív) hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés.
e) Tagi kölcsön, magánkölcsön
Kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat.
f) A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés
30 naptári napnál nem régebbi, a hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett
összegről. Amennyiben számlapénz, bankbetét és értékpapír is forrás, akkor az ezeket igazoló
dokumentummal egy napon kell kiadni ezt az igazolást is.
g) Kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok
Az önerő rendelkezésre állásának igazolását megelőzően felmerült, a projekt elfogadott
költségvetésében szereplő költség alátámasztását szolgáló számla (szállítói előlegszámla), vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat, valamint a kifizetést igazoló bizonylat
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másolata, továbbá egyéb, a projekthez kötődő teljesítést alátámasztó dokumentumok másolata (a
szállítói előlegszámlával történő sajáterő igazolás esetében a teljesítés igazolása nem szükséges). Az
így benyújtott dokumentumok kifizetési igénylés keretében történő ismételt benyújtása nem
szükséges.
__________________________________________________________________________________
Vállalkozásunk átlagos statisztikai létszáma: 5 fő Nettó árbevételünk meghaladja a 2.000.000 EUR-t
Mérlegfőösszegünk az utolsó 2 lezárt évben 5000 EUR volt. Kérem, a fenti adatok szerint
vállalkozásunkat besorolni szíveskedjenek. Várom állásfoglalásukat, hogy kis, vagy
mikrovállalkozásnak minősülünk-e?
Csupán a megadott adatok alapján a KKV státusz nem megállapítható. A KKV státusz megállapításához
az Európai Bizottság alábbi linken található Felhasználói útmutató c. kiadványát ajánljuk szíves
figyelmébe:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/hu/renditions/nativ
e
__________________________________________________________________________________
Külpiaci Növekedési Támogatás, a vállalkozások külföldön megvalósítandó termelő beruházásainak
támogatására irányuló pályázati felhívással kapcsolatban kérjük szíves visszajelzésüket az alábbi
kérdésre: A Konzorciumvezető illetve a Konzorciumi Tag tevékenysége saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Felhívás koncepciójával összhangban van-e a Konzorciumi Tag
országában ingatlan megvétele, majd ezen ingatlan kiskereskedelmi tevékenységet végző bérlők
igényeinek megfelelő átépítése, átalakítása.
A fejlesztendő tevékenységek tekintetében a pályázati felhívásban szereplő korlátozások nem zárják ki
a bemutatott fejlesztés támogathatóságát.
_________________________________________________________________________________
1. A Pályázati felhívásban szereplő kötelező vállalás teljesítése kapcsán kérdésünk, hogy konzorcium
esetében keletkezhet-e a Konzorcium vezetőnek árbevétele a projekt tevékenysége révén oly
módon, hogy
a) a külföldi leányvállalat által előállított termékekhez beszállítóként biztosít a leányvállalatnak
alapanyagot, vagy végez az előállításhoz kapcsolódóan részfeladatot, részmegmunkálási
szolgáltatást, melyet áruként vagy szolgáltatásként értékesít a leányvállalatnak,
b) a külföldi leányvállalat által előállított termék egy – nem többségi - hányadát a leányvállalattól
megvásárolva a konzorcium vezető (Anyavállalat) értékesíti?
2. Az Üzleti terv tartalmi követelményei dokumentum 9. pontjában szereplő pénzügyi terv
eredmény, és egyszerűsített likviditási tervnek esetében vannak-e elvárt pénzügyi, megtérülési
mutatók?
3. A projekt eredményeként létrejövő termékek/szolgáltatások egy – nem többségi - hányadát a
Leányvállalat értékesítheti-e a fenntartási időszak kezdetén Magyarországon valós kapacitáshiányon
alapuló keresletet kiszolgálva (melyet gyakran külföldi beszállítókkal, azaz Magyarországra történő
importtal elégít ki a piac). Ez főként a nemzetközi piacokon való értékesítés felfutásának kezdeti
időszakában lehet fontos a Konzorciumnak a pénzügyi stabilitás megteremtése és a kockázatok
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mérséklése véget. Amennyiben igen, mennyi az értékesítés árbevételének még elfogadott
megoszlása Magyarország és az azon kívüli országok között?
4. Az Útmutató 8. pontjában foglaltak szerint pályázat beadásakor az önerő rendelkezésre állásáról
nyilatkoznia kell, míg a rendelkezésre állást igazolni az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell.
a) Kérdésünk, hogy a pályázathoz beadásakor tett nyilatkozat értelmében az önerőnek a nyilatkozat
tétel időpontjában már rendelkezésre kell állnia, vagy vállalnia kell a Konzorciumnak, hogy azt a
projekt megvalósításához biztosítani fogja?
b) Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában már a rendelkezésre állásról kell
nyilatkoznia, úgy jól értelmezzük, hogy hitel bevonása esetén már ezen időpontban (támogatási
kérelem benyújtása) hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által kiadott kötelező érvényű
finanszírozási ajánlattal (feltétel nélküli és visszavonhatatlan (nem indikatív) hitelígérvény, vagy
megkötött hitel/kölcsönszerződés) kell rendelkeznie a Konzorcium vezetőnek?
1. Mindkét felvázolt eshetőség elfogadható a vállalás teljesítése szempontjából.
2. A felhívás nem rögzít elvárt pénzügyi, megtérülési mutatókat, ugyanakkor az értékelés során az
értékelők figyelmet fognak fordítani arra, hogy az üzleti terv számai eltérnek-e, és ha igen, mennyiben
a szokásos iparági pénzügyi és megtérülési mutatóktól. A magyarázat nélküli jelentős eltérés adott
esetben akár az üzleti terv megalapozottságát is megkérdőjelezheti.
3. Nincsen a felhívásban rögzített ilyen arányszám, azonban a felhívás célja a vállalkozások
versenyképességnek javítása annak érdekében, hogy javuljon Magyarország külkereskedelmi mérlege,
amellyel nehezen egyeztethető össze, ha a projekt annak lezárultáig (a fenntartási időszak végéig)
ehhez a célhoz nem járul hozzá, vagy azzal ellentétes hatást gyakorol.
4. A benyújtáskor a Pályázónak arról kell nyilatkoznia, hogy az önerőt a Konzorcium a megvalósításhoz
biztosítani fogja.
_________________________________________________________________________________
Külpiaci Növekedési Támogatással kapcsolatban szeretném megkérdezni a következőt. “A"
komponensben, horvátországi beruházást tervezünk. Konzorciumvezető magyarországi
kisvállalkozás. Lehetséges megoldás az, hogy a Konzorciumvezető alapít Magyarországon egy
többségi tulajdonában levő céget és ez az új magyar cég jegyeztet be telephelyet Horvátországban?
Ez az új alapítású magyar cég a horvát telephelyén valósítaná meg a beruházást, mint Konzorciumi
tag. Lehetséges ez a felállás vagy a Konzorciumi tag csak horvát alapítású cég lehet?
Igen. Konzorciumi tag lehet - ez esetben Horvátország szempontjából - külföldi székhelyű vállalkozás.
Ennek a külföldi székhelyű vállalkozásnak bejegyzettnek, vagy legalább bejegyzés alatt állónak kell
lennie a célországban a támogatási kérelem benyújtásakor, és ezt igazolni is szükséges a Pályázati
Útmutatóban foglaltak szerint.
_________________________________________________________________________________
A HEPA A Külpiaci Növekedési Támogatás felhíváshoz kapcsolódóan nyújtottunk be előminősítésre
kérelmet. A pályázat benyújtása kapcsán kérdéseink merültek fel (A komponens): A pályázat tárgya
érintésmentes okos autómosó berendezés gyártása és telepítése valósulna meg Olaszországban. Az
autómosó terveit itthon készítették el és a későbbiekben is a sablon tervezés és az egyedi igények
tervezése Magyarországon zajlana, mivel itt a megfelelő képzettségű humán erőforrás. A
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konzorciumvezető által beszerzésre kerülne a feladat elvégzéséhez IT és szoftver. Szerver a közös
munkához. Illetve a konzorciumvezetőnél jelentkezne a marketing és a Projektmenedzsment kiadás.
A kérdésem a következő.
1. A pénzügyi terv elkészítésekor mi véleményünk szerint az A változatot választanánk. Jól
gondoljuk? Ezt így mind a 2 cégre ki kell tölteni külön-külön a vezetőre és a partnerre is? De ha jól
értelmeztem, akkor ezt csak a projekt vonatkozásában kell tölteni? Ami külföldi cég esetében
egyértelmű mivel más bevétel nem lesz, a Magyar cégnél a projekthez kapcsolódóan nem lesz
közvetlen árbevétel, viszont másban igen. Cash flow terv kell mind a kettőre? Eredményterv?
2. Illetve érdeklődnék, hogy a COVID miatt lelassult adminisztrációs idő miatt esetleg tervezik-e az
október 7 beadási határidő hosszabbítását? Olaszországban a hivatalokban home office van és
mindenhol kb. dupla határidővel számolnak (ami eddig sem volt gyors), mint eddig.
1. Amennyiben az itthon végzett feladatok ellenére a Konzorciumvezetőnek nem keletkezik árbevétele
sem a leányvállalat megbízóitól, sem magától a leányvállalattól a projekt eredményeképpen (azaz az
itthon végzett tervezői munkát nem ellentételezi senki), akkor az A változat a megfelelő választás. A
változat választása esetén a pénzügyi tervet a leírtaknak megfelelően, a projektre vonatkozóan, a
leányvállalatra, azaz a konzorciumi tagra kell elkészíteni. A likviditási tervet és az eredménytervet
ugyanígy a konzorciumi tagra kell elkészíteni. Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott
információk alapján a Konzorciumvezetőnél végzett beruházás nem meríti ki az induló beruházás
fogalmát, így az regionális beruházási jogcímen nem támogatható.
2. Jelen válasz megjelentetésekor nem tervezett az október 7-i határidő meghosszabbítása.
_________________________________________________________________________________
A pályázati útmutató IX. Adminisztratív információk, 1. A pályázatok benyújtásának módja, helye,
határideje az alábbiak szerint rendelkezik: „Ezt követően a teljes pályázati dokumentációt 1
példányban, cégszerűen aláírva, tértivevényes postai küldeményként postázni kell a HEPA részére
az alábbi levelezési címre:…”
A kérdésem az lenne, hogy az idézett rész értelmében az online felületre feltöltött minden
dokumentumot papír alapon is szükséges a HEPA részére beküldeni, vagy elegendő a pályázati
adatlapot és pályázati nyilatkozatot?
A teljes pályázati dokumentációt be kell küldeni postai úton is. Kivételt ez alól a beszámolók jelentenek
konzorciumvezető esetében, amelyet nem kell postán beküldeni, amennyiben az feltöltésre került
https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. Nem kell továbbá kinyomtatni az Excelben kitöltendő
költségvetést sem, postán elegendő az "Összesített költségvetés" munkalapot beküldeni cégszerűen
aláírva.
_________________________________________________________________________________
Magyarországi nagyvállalat újonnan alapítandó – bejegyzés alatt álló – leánycége pályázna
konzorciumi tagként Csehországban. Két helyszín is felmerült: České Budějovice, mely a Jihozápad
régióhoz tartozik, és Pardubice, mely a Severovýchod régióhoz tartozik. A pályázati felhívás 3.
lábjegyzete alapján (A regionális támogatási térkép alapján alkalmazható támogatási mértékekről
az Európai Bizottság honlapján találhatóak további információk:
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https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/aidintensities2014_2020.xls)
Mindkét régióban a maximálisan igényelhető támogatás mértéke 25 %. A felhívásban leírtak szerint
az Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 100%-át. Költség a magyar székhelyű konzorciumvezetőnél nem merülne
fel, csak a kinti leányvállalatnál. Kérdés, hogy regionális beruházás esetén hány %-os támogatási
intenzitással számolhat a projektben a konzorciumi tag (a csehországi leányvállalat)? Kérdés
továbbá, hogy szükséges-e csatolni, és ha igen, legkésőbb mikor a cégalapítási dokumentumokat?
Még az alábbi kérdéshez kapcsolódóan további kérdésünk, hogy így mennyi lehet a konzorciumi tag
által igényelhető maximális támogatási összeg?
Regionális beruházási támogatás esetén mindkét régióban 25% támogatási mérték igényelhető.
Tekintettel arra, hogy a konzorciumvezető többségi tulajdonát képező konzorciumi tag is
nagyvállalatnak minősül, így az nem alkalmazhatja a kis- és középvállalkozások részére rendelkezésre
álló támogatási bónuszokat (20, illetve 10 százalékpontos bónusz), illetve nem jogosult az induló
vállalkozások részére nyújtható induló vállalkozások támogatása jogcímet sem.
_________________________________________________________________________________
1. Szükséges-e minden fióktelepet/telephelyet rögzíteni a pályázati adatlapon amennyiben hiteles
cégkivonatot is nyújtunk be a dokumentáció részeként? Tekintettel arra, hogy a cég több, mint 90
telephellyel rendelkezik.
2. Pályázó más vállalkozásairól elegendő-e a dokumentáció részeként nyilatkozatot benyújtani (nem
pedig az adatlap 4.1 pontjában felsorolni azokat) tekintettel arra, hogy a cégcsoportot több, mint
100 vállalkozás alkotja?
3. A pályázati útmutató IX. Adminisztratív információk, 1. A pályázatok benyújtásának módja, helye,
határideje az alábbiak szerint rendelkezik: „Ezt követően a teljes pályázati dokumentációt 1
példányban, cégszerűen aláírva, tértivevényes postai küldeményként postázni kell a HEPA részére
az alábbi levelezési címre:…” Az online felületre feltöltött minden dokumentumot papír alapon is
szükséges a HEPA részére beküldeni, vagy elegendő a pályázati adatlapot és pályázati nyilatkozatot?
4. Konzorciumi tagra is szükséges-e kitölteni az átláthatósági nyilatkozatot/de minimis
nyilatkozatot/pályázati nyilatkozatot/önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot?
5. Konzorciumi tagnak is alá kell-e írni a pályázati adatlapot?
1. A megvalósítási helyszínek kerüljenek feltüntetésre az adatlapon, a többi elegendő mellékletben.
2. Elegendő, ha az adatlapon a partner és a kapcsolódó vállalkozásokat tüntetik fel, kérjük mellékletben
valamennyi vállalkozást tüntessenek fel.
3. A teljes pályázati dokumentációt be kell küldeni postai úton is. Kivételt ez alól a beszámolók
jelentenek konzorciumvezető esetében, amelyet nem kell postán beküldeni, amennyiben az feltöltésre
került https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. Nem kell továbbá kinyomtatni az Excelben kitöltendő
költségvetést sem, postán elegendő az "Összesített költségvetés" munkalapot beküldeni cégszerűen
aláírva.
__________________________________________________________________________________
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4. Az alábbi linken (és mellékelten is) található dokumentum tartalmazza, hogy melyik tagnak milyen
dokumentumot kell benyújtania:
https://hepa.hu/uploads/976da60c161a338ce2ff239242f2ce0bf35e4e2f_5f6e128182c4f.pdf
5. Nem, csak a konzorciumvezetőnek. A konzorciumi tag a konzorciumi szerződésben felhatalmazza a
konzorciumvezetőt a támogatási kérelem benyújtására.
_________________________________________________________________________________
1. B komponensben való indulás esetén a Felhívás IV. pontjában a táblázatból azt olvassuk ki, hogy
a konzorciumi tag a projektmenedzsment, a piacra jutáshoz és a kommunikációs tevékenységhez
célország állami támogatás szabályai alapján igényelhet támogatást, a konzorcium vezetője pedig de
minimis kategóriában. Ugyanakkor a Felhívás 2. pontjában az áll, hogy az önállóan nem támogatható
tevékenységek kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és csekély összegű (de minimis)
támogatás támogatási kategóriában kerülhetnek támogatásra. A fenti két rendelkezés
ellentmondásban van.
Kérdésünk: konzorciumi tag projektmenedzser bérköltséget, marketing munkatárs bérköltséget,
egyéb marketing kiadásokat, elszámolhat-e a célország állami támogatási szabályai szerint
(rendelkezés hiányában a felhívás szerinti maximum 60% intenzitással)? Vagy mégis de minimis
kategóriában, és tartania kell a de minimis keretet?
Itt megjegyeznénk, hogy a külpiaci tevékenység beindításához, vagyis a projekt megvalósításhoz
kapcsolódó marketing munka tetemes, a de minimis kereten, 200.000 eurón bőven túlmutat.
2. A támogatási szerződés megkötése után vajon lesz lehetőség költségátcsoportosításra? Ha pl.
most a pályázó gépek beszerzésével tervez, és később (a megvalósítás során, TSZ kötés után) úgy
dönt, hogy kevesebb gépet szerez be (amellett, hogy a kevesebb gép sem eredményez műszaki
tartalom csökkenést) és helyette épület felújításra fordít pénzt, ennek lehet elvi akadálya?
1. Igen, elszámolhat. Mivel a B. komponens célországaira az EU-s állami támogatási szabályok nem
vonatkoznak, így a támogatás minden bizonnyal nem de minimis támogatásnak fog minősülni, azonban
az ilyen tevékenységekre is a de minimis támogatásokra vonatkozó szabályok érvényesek (pl.
támogatás mértéke, támogatható tevékenységek, támogatás maximális összege).
2. Igen, tartania kell a de minimis keretet.
3. Ha a módosítási kérelem megalapozott és a projekt a módosításokkal is megfelel a támogathatóság
kritériumainak, akkor a módosításnak elvi akadálya nincs. Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy a
módosítás a projekt újraértékelését vonhatja maga után.
_________________________________________________________________________________
Amennyiben a konzorciumvezető magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás, és létrehozott
egy leányvállalatot, amelynek bejegyzése már megtörtént, van-e arra lehetőség, hogy 1
magyarországi helyszínen a konzorcium vezető saját tulajdonában lévő ingatlanon, egy célországbeli
a projekt keretében megvalósított ingatlanon, továbbá 1 harmadik szintén a célországbeli bérelt
ingatlanon, tehát összesen 3 megvalósítási helyszínen valósuljon meg a pályázat. Amennyiben
harmadik helyszín, mint bérelt megvalósítási helyszín is szóba jöhet, jól gondoljuk-e hogy a
__________________________________________________________________________________
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célországban létrehozott új leányvállalat, mint konzorcium partner lehet ennek az ingatlannak a
bérlője?
1. Igen, van arra lehetőség, hogy adott célországon belül 2 megvalósítási helyszín kerüljön
megjelölésre.
2. Igen, lehet.
_________________________________________________________________________________
Vállalkozásunk átlagos statisztikai létszáma: 5 fő Nettó árbevételünk meghaladja a 2.000.000 EUR-t
Mérlegfőösszegünk az utolsó 2 lezárt évben 5000 EUR volt. Kérem, a fenti adatok szerint
vállalkozásunkat besorolni szíveskedjenek. Várom állásfoglalásukat, hogy kis, vagy
mikrovállalkozásnak minősülünk-e? Az "A" komponensben megvalósuló fejlesztésnél Romániában,
Kolozsvár (Cluj) régióban a regionális támogatási térkép alapján 50%-os támogatási intenzitás érhető
el regionális beruházási támogatás esetén. Jól értelmezem-e, hogy ez a támogatási intenzitás tovább
növelhető 10%-kal, amennyiben a regionális beruházási támogatást igénylő konzorciumi tag
középvállalkozásnak minősül?
1. Csupán a megadott adatok alapján a KKV státusz nem megállapítható. A KKV státusz
megállapításához az Európai Bizottság alábbi linken található Felhasználói útmutató c. kiadványát
ajánljuk szíves figyelmébe:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/hu/renditions/nativ
e
2. Igen, a KKV bónuszok Románia területén is elérhetők.
_________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás szerint kizárólag az SZTNH által ipari kutatásnak/kísérleti fejlesztésnek
minősített tevekénységek költségei számolhatóak el. Kérdésem, hogy a K+F minősítés iránti
kérelmet meddig szükséges benyújtani az SZTNH részére? Hiánypótlásig elegendő vagy már
benyújtásra meg kell lennie? Illetve az SZTNH folyamatai nem túl gyorsak, ezért sokszor akár 6-12
hónapig is elhúzódhat egy ilyen eljárás. Így joggal merül fel a kérdés, hogy a kérelem elfogadásának
is van dedikált határideje vagy csak a benyújtásnak?
Az SZTNH minősítéséről szóló igazolás (a minősítési eljárás keretében hozott határozat) hiánypótolható
dokumentum. A 2014. évi LXXVI. törvény alapján a projektminősítési eljárás ügyintézési határideje
harminc nap.
_________________________________________________________________________________
Mi számít a pályázat benyújtási időpontjának? Az elektronikus felületen történő beküldés vagy a
pályázati dokumentáció postai feladásának időpontja?
A benyújtás időpontjának a már elektronikusan és postán egyaránt benyújtott pályázatnak az eredeti
példánya csomagolásán szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő. Ennek értelmében egy pályázat
csak abban az esetben minősül az első értékelési szakaszban benyújtottnak, ha 2020. október 7. 23:59ig a pályázat elektronikus és postai beadása egyaránt megtörtént.
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
7

www.hepa.hu
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
__________________________________________________________________________________
Az szeretném megkérdezni, hogy a konzorciumi tag esetén a többségi tulajdon igazolható-e egy a
többségi részesedést és szavazati jogot biztosító aláírt részesedés átruházási szerződéssel, amit az
adott ország cégbírósága felé mint változás-bejelentést már elindított a konzorciumi tag.
A létrehozás esetében elfogadható, ha a cégbírósági bejegyzés még csak elindult, de nem záródott le
a pályázat benyújtása pillanatában. Ennek megfelelően – a cégbejegyzéshez hasonlóan – ebben az
esetben is elegendő igazolni, hogy a szükséges megállapodások megkötésre kerültek és a változás
bejegyzésére irányuló eljárás megindításra került az illetékes hivatalnál/hatóságnál.
_________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás pályázattal kapcsolatosan írok, ahol a kötelezően benyújtandó
nem hiánypótolható dokumentumok között található az alábbi kötelezően benyújtandó kritérium:
Hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat vagy kiegészítő melléklet, melyből - a
konzorciumi tag esetében - egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog (hitelesített
másolat). Esetünkben a cégalapítás megtörtént, továbbá a szövetségi adószám igénylés szeptember
24. benyújtva, és a hivatalos állami dokumentumok előkészítése pedig folyamatban van. Kérdésem,
hogy ilyen esetben, hogyan tudjuk igazolni a tulajdonrész és a szavazati jog mértékét?
A felsorolt dokumentumokból bármelyik megfelelő, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy
Konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik az új vállalkozásban.
_________________________________________________________________________________
Ha cégünk és konzorciumi partnere A komponensen pályázik, és kizárólag a konzorciumi partner
valósít meg beruházást Romániában szentpáli telephelyén. Itt regionális beruházási támogatás
esetén mekkora támogatási intenzitással számolhatunk a kis és közép vállalat esetén? A GYIK-ban a
következőt olvastuk: "A megvalósítási helyszín lehet-e Románia? Bányászati tevékenységre
(kavicsbánya modernizálása kőaprító kapacitás fejlesztésével) lehet-e pályázni? A megvalósítási
helyszín lehet Románia. Ugyanakkor bányászati tevékenység regionális beruházási támogatási
jogcímen nem támogatható". Partner cégünk, Romániában különböző nyers anyagokat bányászik. A
projektünk célja a kibányászott nyersanyag feldolgozottsági szintjének növelése, komplett kvarcliszt
technológiai sort szeretnénk beszerezni és telepíteni. Ez támogatható-e regionális beruházási
támogatás jogcímen?
Igen, támogatható, amennyiben a fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja nem tartozik a "B"
nemzetgazdasági ágba. A TEÁOR kódok nemzetgazdasági ágakba történő besorolását illetően az alábbi
hivatkozáson tájékozódhat:
https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_tartalom_2018_08_01.pdf
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