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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések VI.
A „C” komponens esetében pályázó benyújthat-e olyan kérelmet, melyben a projekt
költségvetésének 50%-a Uruguayban, másik 50%-a a cég romániai telephelyén kerülne aktiválásra,
megvalósításra? A célország Uruguay, Románia csak egy telephely!
Nem. Egy támogatási kérelem keretében kizárólag a célországban (ez esetben Uruguay) és
Magyarországon felmerülő költségek elszámolhatóak.
__________________________________________________________________________________
A „Külpiaci Növekedési Támogatás igénykésének feltételeihez „pályázati felhívás 1. pontjában
meghatározottak szerint a támogatás célja „A hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának
folyamatos növelése”. A felhívás ugyanezen pontjának a.) pontja értelmében a Támogató olyan
projekteket kíván támogatni „amelyek a Kedvezményezett által alapított a célországban gazdasági
tevékenységet végző új leányvállalat…” A felhívás 3 alprogramot határoz meg, amelyben az A
komponens esetében Magyarországon székhellyel rendelkező társaság, mint konzorciumvezető és a
külön mellékletben meghatározott célországban már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági
társaság, mint konzorciumi partner közösen pályázhatnak.
A támogatás mértékét a támogatási formától függően százalékosan határozzák meg, így
értelmezésünk szerint a konzorciumvezető Hajdú-Bihar megyei székhellyel kisvállalkozásként 70%os támogatási intenzitással pályázhat, míg az általa Bukarestben létrehozott leányvállalat, melynek
több mint 51%ával a konzorciumvezető gazdasági társaság a tulajdonos, figyelemmel arra, hogy a
Bukarestben létrehozott cég új vállalkozás, tevékenysége pedig teljesen új beruházás,
értelmezésünk szerint 100% támogatási intenzitásra jogosult, természetesen annak figyelembe
vételével, hogy a teljes projekt támogatási intenzitása 60%-ot nem haladhatja meg.
Az első kérdésünk, hogy a támogatási intenzitás kérdésében helytálló-e a fenti okfejtésünk.
Második kérdésünk, hogy van-e arra kötelező előírás, hogy a pályázat A komponensében a
Magyarországon székhellyel rendelkező konzorciumvezető és az ő általa Bukarestben létrehozott
leányvállalat a projekt összköltségvetését egymás között hogyan oszthatja fel, van-e százalékos
korlát a megvalósulási helyszínek között a projekt költségvetésének elosztásában.
Következő kérdésünk, hogy az esetünkben Magyarországi székhellyel rendelkező gyártással és a
gyártás mellett jelentős export értékesítéssel bíró gazdasági társaság a gyártásához feltétlenül
szükséges szoftver fejlesztő központot létrehozhat-e úgy a célországban, hogy a projekt keretében
ott egy ingatlant vásárol, azt a szoftver fejlesztéshez megfelelő infrastruktúrával és technológiai
felszereléssel kialakítja, míg Magyarországi saját tulajdonú székhelyén pedig a Bukarestben
fejlesztett szoftverek beépítéséhez szükséges gyártó és logisztikai épületet hoz létre, valamint szerel
fel eszközökkel. Fontos megjegyezni, hogy a projektben elszámolni kívánt költségek a pályázó által
eddig már gyártott termékpaletta jelentős szélesítését célozza meg, amellyel a gyártó és forgalmazó
kiemelkedően jelentős hozzáadott értékkel bíró új terméket juttatna a piacra nemcsak
Magyarországon és Európában, hanem hosszú távú tervekben tengerentúlra is.
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Igen, az okfejtés helytálló.
Igen. Konzorciumi pályázat esetén a költségek legfeljebb 10%-a merülhet fel a konzorciumvezetőnél.
A projekt keretében támogatható infrastrukturális beruházás (vásárlás, építés, felújítás, bővítés),
legfeljebb az elszámolható költségek 50%-os mértékéig. A felhívás nem tartalmaz iparági
korlátozásokat. A felhívás keretében logisztikai központ kialakítása (szállítmányozási ágazat) nem
támogatható, ugyanakkor a gyártáshoz kapcsolódó raktározási szükségletek (alapanyagraktár,
késztermék raktár) támogatható.
__________________________________________________________________________________
1.) regisztrációval kapcsolatos kérdés
Pályázó Zrt. pályázatot szeretne benyújtani Törökországi megvalósítási helyszínnel „B”
komponensben (1B). A Pályázó Kft., a Pályázó Zrt. közel 100%-os tulajdonosa tervezi benyújtani a
pályázatot, így a regisztrációt is Ő tervezi elvégezni, ez lehetséges vagy a Pályázó Zrt. legyen a
pályázó? B” komponensben (1B) a vállalkozások kizárólag konzorciumi formában pályázhatnak,
ezért Pályázó Kft. és az Ő 100%-os tulajdonában lévő újonnan alapított török cég lépne konzorciumra
ez megfelelő?
2.) Cégünk román megvalósítási helyszínnel „A” komponensben (1A) tervez benyújtani pályázatot,
az 51%-os tulajdonában lévő, újonnan alapított másik céggel együtt konzorciumban. Szeretnének az
újonnan alapított másik cég nevén változtatni, mikor tegyék meg még most a pályázat beadás előtt
vagy későbbiekben is lehetséges?
1.) A regisztrált vállalkozások nyújthatnak be kizárólag támogatási kérelmet, így azt a vállalkozást
célszerű regisztrálni, amely a támogatási kérelmet konzorciumvezetőkén be fogja nyújtani, figyelembe
véve azt, hogy a célországban bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló konzorciumi tag vállalkozásnak a
konzorciumvezető többségi tulajdonában és irányítása alatt kell állnia. A konkrét kérdésre a válasz:
igen.
2.) A pályázó cégekben minden olyan változtatás elvégezhető, amely változtatást követően a cég
továbbra is megfelel a felhívás előírásainak. Ez alól egyetlen kivétel van: a pályázat benyújtását
követően a támogatói döntés meghozatala közötti időben semmilyen változtatás nem hajtható végre
a támogatási kérelemben benyújtott adatokban. A cég elnevezésére vonatkozóan nincsenek elvárások
a felhívásban, így az - a fenti kivételt figyelembe véve - az adott ország szabályainak megfelelően
változtatható.
__________________________________________________________________________________
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1. A Konzorciumi Tagban a Konzorcium vezető vállalkozásnak kell 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel
rendelkeznie vagy elegendő, ha a Konzorciumvezető tulajdonosai (természetes személyek)
rendelkeznek ezzel?
2. A Támogatást a Konzorciumvezető kapja? Amennyiben igen, akkor a konzorcium külpiaci tagjához
hogyan kerül a beruházás összértékének (így a támogatás összegének is) min. 90%-az? A
konzorciumvezető pénzeszközként átadja azt a konzorciumtagnak vagy a beruházás végén a
beruházás értékének 90%-át a konzorcium taghoz helyezi ki és ott aktiválja?
3. Pályázati követelményként, a fejlesztendő tevékenységgel kapcsolatban, a támogatás összegére
vetített min. 30%-os árbevétel növekményt kell kimutatni. Ezt a konzorciumi tagnak kell produkálnia
vagy a konzorcium egésze (így a vezető partner bevonásával) is számításba veendő?
4. A projekt megvalósítás lezárását követően megvalósítható-e olyan konstrukció, mely szerint a
konzorciumi tag gyártja a fejlesztés eredményeképpen létrejött terméket és azt pedig a konzorcium
vezető hazai vállalkozás értékesíti?
5. A Pályázathoz szükséges árajánlatokat a Konzorciumvezetőre kell címezni?
6. Milyen napi árfolyamon kell átszámítani a devizában megadott árajánlatok értékét?
7. A pályázathoz elegendő tételenként 1-1 db árajánlat csatolása? Építési beruházás esetében
elegendő tervezői költségbecslés vagy ott is árajánlat kell?
8. Építési beruházás esetében a terv dokumentációt érkeztetni kell az építési hatósághoz vagy csak
a Tervdokumentációt kell csatolni a pályázathoz?
9. Az előleg igénykéshez csak bankgarancia fogadható el fedezetként vagy egyéb biztosíték is
figyelembe vehető?
1. Közvetlen kapcsolat az elvárás.
2. A konzorciumot a támogató felé a konzorciumvezető képviseli. A konzorciumvezető nyújtja be a
támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmeket, a beszámolókat, mindent magyar nyelven. Azonban a
támogatás közvetlenül a vállalkozások (külön a konzorciumvezetőnek és külön a konzorciumi tagnak)
számlájára kerül folyósításra.
3. A vállalást a konzorciumvezetőnek önállóan kell teljesítenie.
4. Igen.
5. Célszerű annak a vállalkozásnak a nevére szólnia, amely a beszerzést később meg fogja valósítani,
ugyanakkor ezzel kapcsolatban nincsen megkötés a felhívásban.
6. A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlat, számla, számviteli bizonylat esetében annak
végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton
megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon
kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla,
számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra
átváltani.
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7. Elegendő egy-egy árajánlat csatolása. A tervezői költségbecslés mellett az az árajánlat erősebb
alátámasztást jelent, amely előnyös lehet az értékelés során.
8. A beruházás jogi műszaki előkészítettsége értékelési szempont. Az engedélyezésre benyújtott terv
magasabb előkészítettségi szintet jelent, mint az elkészült, ezért érdemes lehet az érkeztetettet
benyújtani.
9. Az elfogadható biztosítékok körét a felhívás tartalmazza, ugyanakkor 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.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk pályázatot tervez benyújtani a Külpiaci Növekedési Programra, melyhez sikeresen
regisztráltunk. A HEPA pályázati felületén jelenleg a pályázati felhívást és a GYIK-ot látjuk elérhető
dokumentumként. Amennyiben helyesen értelmezzük a pályázati felhívás 2. pontját, akkor a
részletes szabályokat tartalmazó Pályázati útmutatóhoz és annak mellékleteihez csak a regisztrációs
időszak lezárását (09.03.) követően lehet hozzáférni, hiába tettünk sikeres regisztrációt. Tervezett
beruházásunk, projektünk mérete meghaladja a 2 Mrd Ft-t, aminek előkészítése, a pályázati
szempontoknak, elvárásoknak történő megfeleltetése időigényes, összetett folyamat. Emiatt kérjük,
hogy amennyiben lehetséges, küldjék meg részünkre a további részletes szabályokat, előírásokat
tartalmazó dokumentumokat (útmutató, költségterv, benyújtandó mellékletek stb.), megteremtve
a feltételét az alapos és kidolgozott pályázat benyújtásának.
Jól értelmezték a felhívást, az esélyegyenlőség érdekében a pályázati útmutató a regisztráció lezárultát
követően, egyszerre válik majd elérhetővé minden regisztrált pályázó részére.
__________________________________________________________________________________
A konzorciumvezetőnek a konzorciumi tagban nincs közvetlen tulajdonrésze, azonban a
tulajdonosaik megegyeznek. Ebben az esetben pályázhatnak konzorciumban vagy csak külön a
magyarországi cég?
Nem. A konzorciumvezető és a konzorciumi tag közötti közvetlen kapcsolat elvárás.
__________________________________________________________________________________
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A Külpiaci Növekedés Támogatási pályázat kapcsoltsági fogalom elbírálásával kapcsolatban 2020.
08.06-án tettünk fel kérdést Önök felé (lentebb 2020.08.06. e-mail), melyre külön válaszlevelet nem
kaptunk, de a Gyakori Kérdések között 2020.08.18-én megtaláltunk a feltett kérdésünket és az arra
adott választ, mely a következő volt: "A feltett kérdés nem releváns a felhívásban történő
támogathatóság szempontjából. A felhívásban elvárás, hogy Konzorciumvezető vállalkozás a
Konzorciumi tag vállalkozásban többségi tulajdonnal és irányítással közvetlenül rendelkezzen. A
felhívás elvárásainak megfelelő kapcsolódás a két konzorciumi partner között a 651/2014 EU
rendelet 1. sz. melléklete szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősül."
Szeretnénk tisztelettel kérni álláspontjuk ismételt átgondolását, mivel a "pályázati felhívásban nem
az szerepel "irányítással közvetlenül rendelkezzen", hanem az, hogy a " "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."
Tisztelettel várjuk állásfoglalásukat, mivel véleményünk szerint a lentebb leírt példa alapján a
konzorciumvezető rendelkezik a konzorciumi tag cégben többségi tulajdonrésszel és szavazati
joggal, ugyan nem közvetlenül, hanem közvetett formában természetes személyen keresztül.
Ügyfelünk már regisztrált, s pályázni szeretne.
Megismételjük a felhívásban szereplő, a GYIK-ben is többször szereplő és a mostani kérdésben is
idézett választ: Elvárás, hogy a konzorciumvezető és konzorciumi tag közötti kapcsolat közvetlen
legyen. Ennek megfelelően azok a támogatási kérelmek, amelyeket olyan konzorciumi partnerek
nyújtanak be, amelyek kizárólag más személyek (jogi vagy természetes) révén kapcsolódnak
egymáshoz, elutasításra kerülnek.
__________________________________________________________________________________
A Gyakori kérdésekre adott válaszok között többször is felmerül, hogy a konzorciumvezetőhöz
tervezett költségek között kell lennie önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódónak is,
azonban a Felhívásban nem találtunk erre vonatkozó előírást. Illetve egy másik kérdésre adott válasz
alapján keletkezhet valamennyi projektköltség a konzorciumi tagnál, így a konzorciumvezetőre
nézve lehet 0 Ft az elszámolható költség. Esetleg ez úgy értelmezendő, hogy nem kötelező költséget
elszámolni a konzorciumvezetőre, de amennyiben elszámolunk rá költséget, úgy abban lennie kell
önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódó költségnek is? Nem lehetséges, hogy pl. a
konzorciumvezető a beruházáshoz kapcsolódó tervezési költséget számol el, míg a konzorciumi tag
a beruházáshoz kapcsolódó építést és eszközbeszerzést?
Az említett kérdések és válaszok az alábbiak:
GYIK 08.07. 5. oldal
Konzorciumvezető lehet 0 Ft az projekt elszámolható összköltsége, azaz miden projektköltség
jelentkezhet a „projektcégnél”?
Igen.
___________________________________________________________________________________
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GYIK 08.12. 5. oldal
A projekt-megvalósítás lehet Magyarországon is vagy, csak külföldön? Azaz a fejlesztéshez csak a
célországban lehet beruházást megvalósítani? A kiírás szerint külön kezeli a kiírás a
konzorciumvezető és konzorcium tag támogatható területeket, aminek értelmében a
konzorciumvezető (pályázó) is számolhatna el költségeket. Magyarországi konzorcium vezető
milyen költségeket számolhat el (gép/technológiát)?
A felhívás A (és B) komponensében a projekt (konzorciumvezetőnél s konzorciumi tagnál felmerült)
összköltségének maximum 10%-a tervezhető a konzorciumvezetőnél. A konzorciumvezetőhöz
tervezett költségek között kell lennie önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódónak, és
amennyiben az tervezésre kerül, lehet önállóan nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó
költség is.
A kérdésben szereplő értelmezés helyes, ennek megfelelően nem lehetséges, hogy pl. a
konzorciumvezető a beruházáshoz kapcsolódó tervezési költséget számol el, míg a konzorciumi tag a
beruházáshoz kapcsolódó építést és eszközbeszerzést. Ugyanakkor arra vonatkozóan nincsen elvárás,
hogy mekkora összegnek kell a konzorciumvezetőnél önállóan támogatható tevékenységre fordítania.
__________________________________________________________________________________
Alábbi, augusztus 17-én küldött kérdésemre a GYIK-ben megtaláltam a választ:
Amennyiben a konzorciumvezető magyar vállalatban az ügyvezető természetes személyként 80%
tulajdonrésszel rendelkezik, lehet-e konzorciumi tag az a román vállalat, amelyben ugyanez a
magánszemély 90%-os tulajdonnal bír?
Nem. A konzorciumvezetőnek közvetlen többségi tulajdonnal és irányítással kell rendelkeznie a
konzorciumi tag vállalkozásban.
A pályázati felhívás alábbi szövegében nem szerepel a "közvetlen" jelző, "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.",
Ugyanakkor a konzorciumi tag cégben a többségi tulajdonrész valamint a szavazati jog teljes
mértékben teljesül a természetes személyen keresztül, kérjük állásfoglalásukat, hogy pályázhat-e az
ügyfél az említett 2 céggel.
Megismételjük a felhívásban szereplő, a GYIK-ben is többször szereplő és a mostani kérdésben is
idézett választ: Elvárás, hogy a konzorciumvezető és konzorciumi tag közötti kapcsolat közvetlen
legyen. Ennek megfelelően azok a támogatási kérelmek, amelyeket olyan konzorciumi partnerek
nyújtanak be, amelyek kizárólag más személyek (jogi vagy természetes) révén kapcsolódnak
egymáshoz, elutasításra kerülnek.
__________________________________________________________________________________
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1) Vehet-e részt a pályázaton, Konzorcium Vezetőként 2020-ban alapított nagyvállalat, amely egy
1991-ben alakult nagyvállalat kapcsolt vállalkozása? A Konzorcium vezető cég azzal a céllal alakult,
hogy Szerbiai logisztikai tevékenységet kezdjen meg és tőkekihelyezést hajtson végre a cégcsoport
nevében.
2) Az értékelési szempontok 2.5, 2.7, 2.8 esetében a Pályázó konszolidált gazdasági adatait
alkalmazhatjuk akképpen, hogy jogosultságot hozó kapcsolt vállalkozásának adataival számolunk?
A 2.6. értékelési szempont esetében ez a módszertan megengedett és így is került megfogalmazása:
Működés időtartama: Konzorciumvezető, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozása, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának
lezárt üzleti éveinek száma.
Indoklás:
A pályázó vállalkozásunk (nagyvállalat) 2020-ban alakult, egy 1991-ben alakult nagyvállalat kapcsolt
vállalkozásaként, mely cég a pályázaton való részvétel jogosultságát és a Pályázó cég szakmai
hátterét, a tervezett beruházás piaci megalapozottságát adja. A Pályázati felhívás "10. A pályázók
köre" bekezdés szerint nem kizárt az alábbi feltételeket teljesítő, 2020-as alapítású cég pályázaton
való részvétele, Konzorciumvezetőként és ily módon a "19.2. Szakmai értékelés" 2.5, 2.7, 2.8
értékelési szempontok esetén a jogosultságot hozó kapcsolt vállalkozásainak összevont
gazdálkodási adatainak alkalmazása.
" 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,
• 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."
Amennyiben az 1991-ben alapított vállalkozás többségi tulajdonosa a 2020-ban alapított
nagyvállalatnak, akkor igen.
Azoknál az értékelési szempontoknál, ahol arra a szempont kifejezetten lehetőséget ad, figyelembe
vehetőek a kapcsolat vállalkozás adatai. Ahol ez az értékelési szempontban nem került kifejezetten
megjelölésre ott nem.
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A pályázati kiírásban a magyarországi ingatlan jelzálog biztosítékon kívüli a vissza nem térítendő
támogatás 100 %-os összegre nyújtandó alábbi biztosítékokat, nyújthatja-e külföldi jogi személy,
illetve külföldi bank: 1) fizetési számla követelésen alapuló óvadék, 2) jogi személy készfizető
kezessége, 3) hitelintézet által vállalt garancia.
A fizetési számla követelésen alapuló óvadék, a jogi személy készfizető kezessége és a hitelintézet által
vállalt garancia biztosítéki lehetőségek pályázó általi igénybevétele esetén külföldi jogi személy vagy
külföldi bank által nyújtott biztosíték a felhívás keretében nem elfogadott.
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