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

Nemzeti Tőkekihelyezési Program - Gyakran Ismétlődő Kérdések III.
A felhívás 4. pontja szerinti táblázatban a konzorciumi tag B és C komponens esetén a célország
állami támogatási szabályai alapján kaphat támogatást? Lesz ebből esetleg egy segédlet az összes
célország tekintetében?
A regisztrációt követően minden regisztráló a HEPA által kiküldött, erre szolgáló adatlapon megadja a
szükséges adatokat a beruházásról. Ezt követően a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági
attaséi segítenek felvenni a kapcsolatot a célország befektetés ösztönzést segítő állami szereplőjével,
a helyi szabályozók feltérképezése céljából.
__________________________________________________________________________________
Megvalósíthat-e a kedvezményezett nagyobb beruházást mint az árbevétele? Ha nem, akkor
figyelembe vehetőek az 50%-ban nagyobb tulajdonos vállalkozás árbevétel adatai?
Igen, megvalósíthat, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázati felhívás 19.2 pontjában
megfogalmazott kiválasztási kritériumok (értékelési szempontok) vizsgálják a projekt
megalapozottságát és a gazdálkodó szervezetek teljesítményét.
__________________________________________________________________________________
A projektmenedzsment tevékenységnek mekkora az elvi maximuma a teljes költség tekintetében?
A pályázati felhívásban nem találtunk erre vonatkozó kritériumot.
A projektmenedzsment és a többi de minimis jogcímen tervezhető tevékenység maximuma
vállalkozásonként az egyes vállalkozások szabad de minimis kerete. A konzorciumi pályázat esetében
további korlát, hogy a konzorciumvezetőnél az elszámolható költségek legfeljebb 10%-a merülhet fel.
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a költségvetés megalapozottsága értékelési előfeltétel, tehát a
nem megalapozott tervezés akár a pályázat elutasítását is maga után vonhatja.
__________________________________________________________________________________
A két különálló projekttervet egy regisztráció alatt összevontan nyújtsuk be, vagy két külön
regisztrációt szükséges csinálni?
Kérjük, hogy minden projektötletet külön regisztráljanak a regisztrációs felületen. Felhívjuk ugyanakkor
a figyelmét, hogy egy vállalkozás egy támogatási kérelmet nyújthat be jelen pályázati felhívás
keretében.
__________________________________________________________________________________
A turizmus támogatható-e? Kérjük, amennyiben csak bizonyos részei azokat sorolják fel.
A felhívásban szereplő előírások szövegszerűen nem zárják ki az említett tevékenység támogatását,
ugyanakkor a felhívás eredeti koncepciója alapvetően termelő beruházások finanszírozását kívánta
elősegíteni. A pályázat céljaihoz való illeszkedés az értékelés részét képezi.
__________________________________________________________________________________
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A HEPA oldalán az összefoglalóban az alábbi mondatot találtuk, amiről viszont a felhívás nem
rendelkezik.
„A mintegy 23 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő támogatást Magyarországon
bejegyzett kis-, közép- és nagyvállalatok igényelhetik, minimum 280 millió forint, maximum 3
milliárd forint, de legfeljebb a 2019. évi értékesítési árbevétel összegében.”
Ez a feltétel még hatályos?
A honlapon tévesen szerepelt ez az információ, a felhívásban szereplő elvárások és szempontok a
követendőek a támogatási igényt benyújtók számára.
Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy a pályázati felhívás 19.2 pontjában megfogalmazott kiválasztási
kritériumok (értékelési szempontok) vizsgálják a projekt megalapozottságát és a gazdálkodó
szervezetek teljesítményét.
__________________________________________________________________________________
A felhívásban több helyen is szerepel, hogy a konzorcium vezető gazdasági adatait kell vizsgálni.
Abban az esetben, ha a konzorcium vezető (a pályázó magyarországi cég) rendelkezik kapcsolt
vállalkozásokkal és megfelel a 651/2014/EU rendeletben foglaltaknak, összeszámíthatóak a
gazdasági adatok?
Nem.
__________________________________________________________________________________
Támogatható-e olyan tevékenység, amelynek keretében egy élelmiszergyártó cég élelmiszerautomatákat helyezne ki Nyugat-Európában és erre hozna létre külföldi telephellyel egy beruházást?
Az élelmiszer automaták beszerzése nem támogatható a regionális beruházás támogatás jogcím alatt,
tekintettel arra, hogy abban az állami támogatási kategóriában értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez nem nyújtható támogatás.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás keretében pár helyen megemlítésre kerül, hogy termelő beruházás támogatható.
Pontosítanák ezt kérem, hogy mi számít termelő beruházásnak?A felhívás elvárása a konzorciumi
taggal szemben, minden komponens tekintetében, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor
legalább bejegyzés alatt álljon (jogképes legyen).
A „termelő beruházás” kifejezés nem szerepel a felhívásban. Kérjük, szíveskedjenek pontosítani a
kérdést.
__________________________________________________________________________________
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Egy potenciális pályázó a pályázati felhívás 1/C mellékletében felsorolt országba, ezen belül
Ausztriában tervez beruházni. A „C” komponens esetében a vállalkozások önállóan, illetve
konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet. Ügyfelem azt tervezi, hogy
konzorciumban pályázik, ahol a konzorciumi tag kapcsolt vállalkozás esetében a Felhívás 2-3.
oldalain lévő táblázat azt mutatja, hogy „a célország állami támogatási szabályai alapján” részesülhet
támogatásban.
Ausztria a felhívás 1/A mellékletében szerepel, tehát Ausztriában megvalósuló beruházással az A
komponensben nyújthatnak be támogatási kérelmet az érdeklődők. Ausztriában az Európai Unió állami
támogatási szabályai szerint részesülhetnek támogatásban a pályázó vállalkozások.
__________________________________________________________________________________
A 3. oldal lábjegyzetén keresztül elérhető Excel táblázat valóban segítséget nyújt annak
feltérképezésében, hogy pl. burgenlandi helyszínnel történő regionális támogatásban részesülő
beruházás esetén a konzorciumi tag mekkora támogatási intenzitásban részesülhet (jelen esetben,
ha jól értelmezzük 10%-ban), de arra a kérdésre nem tudjuk a választ, hogy a kapcsolt vállalkozás
KKV-besorolásától függően a REGIONÁLIS támogatási mértéke (százalékban) Ausztriában is
növelhető-e hasonlóan, mint pl. Magyarországon? Nálunk sem mindegy sem a vállalatméret, sem az
országon belüli regionális elhelyezkedés.
A 651/2014 EU rendelet az Európai Unió valamennyi tagállamában közvetlenül hatályos, ennek
megfelelően a regionális beruházási támogatási állami támogatási kategória regionális térkép szerinti
támogatási mértékei (ez Ausztria nagy részén 10%, a nem támogatható ausztriai területek pontos
listáját a felhívás 3. lábjegyzete tartalmazza), mikro- és kisvállalkozások esetében 20%-kal,
középvállalkozás esetén 10%-kal növelhető.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás a 3. oldal 5. pont így fogalmaz, de kérdésünkre további információval nem szolgál:
„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.”
A 651/2014 EU rendelet az Európai Unió valamennyi tagállamában közvetlenül hatályos, ennek
megfelelően a regionális beruházási támogatási állami támogatási kategória regionális térkép szerinti
támogatási mértékei (ez Ausztria nagy részén 10%, a nem támogatható ausztriai területek pontos
listáját a felhívás 3. lábjegyzete tartalmazza), mikro- és kisvállalkozások esetében 20%-kal,
középvállalkozás esetén 10%-kal növelhető.
__________________________________________________________________________________
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C komponensben konzorciumban megvalósuló projekt a cél. Konzorciumvezető a magyar
anyavállalat, konzorciumi tag az amerikai leányvállalat. Konzorciumvezető több mint 5 lezárt évvel
rendelkezik és többségi tulajdonos a konzorciumi tagban. Az amerikai támogatási szabályokat nem
ismerjük, ezzel kapcsolatban kérnénk segítséget.
A regisztrációt követően minden regisztráló a HEPA által kiküldött erre szolgáló adatlapon megadja a
szükséges adatokat a beruházásról a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági attaséi hálózata
bevonásával segít felvenni a kapcsolatot a célország befektetés ösztönzést segítő állami szereplőjével
a helyi szabályozók feltérképezése céljából.
__________________________________________________________________________________
A fenti esetben az alábbi eset minden kritériumot teljesít véleményünk szerint: az amerikai
leányvállalat a támogatás felének – 25 % - megfelelő beruházást hajt végre a célországban. Itt a
megítélésünk szerint a támogatási intenzitás 0 %, de ebben az előző pont szerint kérünk segítséget.
Ha 0 %, akkor a fennmaradó összköltség 75 %-ára – nagyvállalat a kedvezményezett így 50 %-os
intenzitással számolunk – megkapja a fennmaradó támogatást? Tehát 560 milliós beruházáshoz 280
millió forint, azaz 140 millió forintos beruházás megvalósul Amerikában 420 millió forintos
Magyarországon, ehhez 280 millió forint támogatást vesz igénybe a cég. Amerikában nem kap
támogatást, hanem itthon használja fel a teljes összeget. Ez így lehetséges? Összességében 60 % alatt
marad a projekt támogatása.
Nem, regionális beruházási támogatás támogatási kategória esetén minden konzorciumi tag a saját
megvalósulási helyszíne szerinti maximálisan adható támogatási mértékben részesülhet. A példánál
maradva: ha a hazai vállalkozás 420 millió Ft értékű beruházást hajt végre és a vállalatméret, illetve a
regionális elhelyezkedés lehetővé teszi az 50%-os támogatási mértéket, akkor maximum 210 millió Ft
támogatásban fog részesülni. Amennyiben a HEPA részletes leírást kap a projekt keretében
megvalósítani tervezett tevékenységekről és a beruházás tervezett helyszínéről, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium külgazdasági attaséi hálózata bevonásával segít felvenni a kapcsolatot a célország
importfejlesztési ügynökségével a helyi szabályozók feltérképezése céljából.
__________________________________________________________________________________
Biztosítékot ebben az esetben a Konzorciumvezető adja és ő is kapja a támogatást?
A támogatás folyósítása minden esetben a konzorciumvezetőnek történik, így a biztosítékot is a
konzorciumvezetőnek kell biztosítania.
__________________________________________________________________________________
A felhívás 19.2 részének 2.4 pontjának alátámasztására Visconsin állam befektetési ügynökségének
írásbeli nyilatkozata szükséges vagy elegendő a helyi önkormányzat, polgármester támogató
nyilatkozata. Ha 0 % az intenzitás, akkor ez szükséges?
Igen, a befektetési ügynökség nyilatkozatára, támogató levelére van szükség.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Az irányadó regionális beruházási térkép alapján pl. Csehországban 25% a támogatási intenzitás.
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid_2018_2020.pdf
Kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy ebben a régióban is növelhető-e az intenzitás kis és
középvállalkozások esetén (20 illetve 10 százalékkal)?
Igen. A támogatási intenzitás minden régióban (és csak azokban a régiókban) emelhető, ahol a táblázat
szerint nyújtható támogatás.

Romániában valósulna meg a projekt, a pályázó Bács-Kiskun-megyei középvállalkozás, 60% % lesz a
támogatás intenzitása gép és infrastrukturális fejlesztés esetén a pályázó vállalkozásnak, aki egyben
a konzorcium vezetője is lesz?
A Bács-Kiskun megyében megvalósuló projektelemek tekintetében, regionális beruházási állami
támogatási kategóriában, középvállalkozás esetében 60%-os támogatási mérték igényelhető
maximum.
__________________________________________________________________________________
Romániai megvalósítás esetén kötelező a konzorcium ez azt jelenti, hogy a magyarországi pályázó
vállalat, konzorciumot hozzon létre a kapcsolt külföldi vállalkozásával?
Igen. A konzorciumi tagnak a magyarországi vállalat többségi tulajdonában és többségi irányítása alatt
kell állnia.
__________________________________________________________________________________
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.
__________________________________________________________________________________
Export stratégia fókuszágazatában kell tartoznia, a fejlesztendő tevékenységnek? Bútoripar
beletartozik?
A felhívás ágazati korlátozást nem tartalmaz, ugyanakkor az értékelés során előnyben részesülnek azok
a projektek, amelyek a Nemzeti Exportstratégia fókuszágazataihoz kapcsolódó fejlesztésekre
irányulnak. A Nemzeti Exportstratégia fókuszágazatai: egészséggazdaság, élelmiszergazdaság
(beleértve az agrártechnológiákat), építésgazdaság, vízgazdálkodás, kreatív ipar, valamint az ezeket
__________________________________________________________________________________
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horizontális tendenciaként átfogó digitalizáció, és annak technológiai megoldásai. A bútorgyártás nem
tartozik a fókuszágazatok közé, ugyanakkor a bútortervezés igen.
__________________________________________________________________________________
Ingatlan vásárlás esetén van e fajlagos négyzetméter árkorlát meghatározva?
Nincsen, de az ingatlan értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, amelyet független
értékbecslő által készített értékbecsléssel lehet alátámasztani.
__________________________________________________________________________________
A Pályázati Felhívás 4. pontja alapján az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege
legalább 280 millió, legfeljebb 3.000 millió forint. T. Ügynökség hivatalos honlapján, a Pályázati
Felhívás közzétételéről szóló hírben az olvasható, hogy vissza nem térítendő támogatás maximum a
2019. évi értékesítési árbevétel összegéig igényelhető (https://hepa.hu/palyazatok/NemzetiExportvedelmi-Program/Kulpiaci_Novekedesi_Tamogatas), azonban ez a feltétel a Pályázati
Felhívásban már nem jelenik meg.
A honlapon az idézett szöveg hibásan szerepelt, a kérdés feltevése óta javításra került. A felhívásban
szereplő információk az irányadóak.
__________________________________________________________________________________
Saját forrás biztosítására a konzorciumvezető és /vagy a konzorciumi tag a kötelezett? Amennyiben
mindkettő, akkor milyen arányban?
A konzorciumi tagoknak együttesen szükséges felmutatni a felhívásban rögzített mértékű saját forrást.
A tagok közötti arány nem került meghatározásra a felhívásban, az nincsen a projektben felmerülő
költségek arányához kötve.
__________________________________________________________________________________
Mit jelent a vevőtől független harmadik féltől vásárolt gyártási know-how?
Közös vállalat alapításánál a 2 tulajdonos közül az egyik (a magyarországi) adja a technológiai tudást,
gyártási tapasztalatot. Nem idegen cégtől vásárolja.
Példa: AB kft és XY kft alapít egy ZZ nevezetű közös vállalatot.
Ebben az esetben, amennyiben a külföldi leányvállalat vásárol pl. gyártási know-how-t a magyarországi
anyavállalattól, annak költsége nem elszámolható a projekt keretében. (De ha eszközöket vagy
szolgáltatást vásárolna, az sem elszámolható).
__________________________________________________________________________________
Lehet tudni, hogy Mexikóban mennyi a célország állami támogatási szabálya? Van e támogatás és
hány %?
A konkrét célországok állami támogatási szabályaival kapcsolatban a helyi befektetési ügynökségek
tudnak részletes felvilágosítást adni (Mexikó esetében: https://www.gob.mx/promexico). A
regisztrációt követően minden regisztráló a HEPA által kiküldött erre szolgáló adatlapon megadhatja a
__________________________________________________________________________________
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szükséges adatokat a beruházásról a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági attaséi hálózata
bevonásával segít felvenni a kapcsolatot a célország befektetés ösztönzést segítő állami szereplőjével
a helyi szabályozók feltérképezése céljából.
__________________________________________________________________________________
A pályázat készítése során felmerülő részletkérdésekkel kapcsolatban kit tudunk keresni?
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.
__________________________________________________________________________________
Mekkora túljelentkezés várható, mennyire érdemes sietni a beadással?
Nagy az érdeklődés a felhívás iránt, a túljelentkezés mértékét azonban nem tudjuk megbecsülni. A
felhívás az első benyújtási szakasz előtt nem zárható le, egy szakaszon belül benyújtott pályázatok
tekintetében a benyújtás ideje nem, kizárólag a pályázatok minőség (elért pontszám) számít.
__________________________________________________________________________________
A pályázat célja egy konkrét termék köré kell, hogy épüljön, ill. lehet-e bármi általánosságban?
A felhívásra alapvetően olyan vállalkozások fejlesztéseit várjuk, amelyek valamilyen módon már most
is kapcsolódnak a külföldi piachoz, és további növekedésük az itthoni fejlesztéseikkel nem, vagy nem
elég hatékonyan biztosítható.
__________________________________________________________________________________
Mivel kell alátámasztani a költséget? Kell-e ajánlat vagy elegendő a költségbecslés?
A pályázathoz csatolandó mellékletek listáját a részletes pályázati útmutató fogja tartalmazni, amely a
regisztrációs időszak le zártát követően lesz elérhető a regisztrált vállalkozások számára. A felhívás nem
tér ki részletesen a költségek realitását alátámasztó dokumentumok körére, ugyanakkor a költségek
megalapozottságának vizsgálata értékelési szempont lesz, tehát minden pályázó elemi érdeke, hogy
minél inkább alátámassza a tervezett költségeit.
__________________________________________________________________________________
A „C” alprogram esetében, amennyiben a pályázó konzorciumi formában kíván részt venni a
programban, van-e bármilyen előírás vagy igényük arra vonatkozóan, hogy a konzorciumvezető
(magyarországi székhelyű, vagy telephelyű vállalat) és a konzorciumi tag („C” alprogramra
vonatkozó mellékletben felsorolt országok valamelyikében székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalat) a konzorcium összköltségvetéséből milyen arányú vagy összegű költséget viseljen. Erre
vonatkozó egyértelmű információt nem tartalmaz a Pályázati Felhívás.
A "C" komponens esetében amennyiben konzorciumi a pályázat, ugyanúgy az "A" és "B"
komponensekre vonatkozóan meghatározott 10%-90%-os arány az elvárt a hazai és a célországi
költségvetés aránya tekintetében.
__________________________________________________________________________________
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Olyan projekteket kívánnak támogatni, melyek:
„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 irányulnak oly
módon, hogy a projektcégben a Kedvezményezett többségi tulajdonhányaddal és meghatározó
irányítási jogokkal rendelkezzen.”
Mit jelent az új illetve meglévő jelző? A meglévő leányvállalatnak minősül a támogatási kérelem
benyújtása előtt (akár közvetlenül előtte) megalapításra került leányvállalat?
A konzorciumi taggal kapcsolatban a kérdéshez kapcsolódóan két elvárás került megfogalmazásra:
legalább bejegyzés alatt kell állnia (jogképesnek kell lennie), a konzorciumvezető többségi
tulajdonában és többségi irányítása alatt kell állnia. A támogathatóság szempontjából nincsen
relevanciája, hogy a konzorciumi tag a benyújtás pillanatában bejegyzés alatt áll, vagy már évek óta
működik.
__________________________________________________________________________________
Új leányvállalat konzorciumi tag esetében kizárólag beruházás támogatható a konzorciumi tag
tevékenységét tekintve? Azaz a konzorciumi tag beruházásnak (eszközbeszerzés, immateriális javak
beszerzése, építési tevékenység, szolgáltatás igénybevétele) minősülő tevékenységet kell végeznie
és ennek a költségei számolhatók el?
Vagy az új leányvállalat konzorciumi tag esetében elégséges, ha a konzorciumi tag külföldön csak ún.
„Önállóan nem támogatható tevékenységeket” végez (pl.: Piackutatás elkészítése, vagy marketing
munkatárs tevékenysége, vagy projektmenedzsment tevékenységet)?
Mind a konzorciumvezető, mind a konzorciumi tagnak kell önállóan támogatható tevékenységet
végezni a projekt keretében. A felhívás alapvető célja olyan vállalkozások és leányvállalataik
támogatása, amelyek növekedéséhez nem, vagy nem hatékonyan járulnak már hozzá az itthoni
beruházások. (pl. gyártó cég hazai termékeit szállítja külföldi piacokra, és a nagy távolság, vagy az
itthoni drága munkaerő okán, a gyártás - vagy annak egy részének - célpiachoz közelebb telepítésével
hatékonyabbá/versenyképesebbé tudja tenni a működését). A pályázat céljaihoz való illeszkedés az
értékelés részét képezi.
__________________________________________________________________________________
C alprogram konzorciumi formában történő megvalósítása esetében, támogatható tevékenységnek
minősül, ha a külföldi konzorciumi tag által végzett tevékenység tartalma: a külföldi szolgáltató
központban termék promóciós tevékenység végzése (ottani munkavállalók által végzett
tevékenység által)? És ezen tevékenység költségeinek elszámolása lehetséges a program keretében?
Piacra jutás és kommunikációs költségek tekintetében csak az alábbi költségek elszámolhatóak:
Piacra jutás költségei:
A beruházás eredményeképpen létrejövő termékek piacra jutásával kapcsolatban:
__________________________________________________________________________________
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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
__________________________________________________________________________________
A HEPA weboldalon a programhoz kapcsolódó regisztrációt követően fogunk tudni a program
feltételeit részletesebben tartalmazó útmutatóhoz hozzájutni?
Igen. A részletes pályázati útmutató minden regisztrált részére elérhetővé válik majd, a regisztráció
lezárultát követően.
__________________________________________________________________________________
Az "A komponens esetében" telket szeretnénk vásárolni Csíkszeredán. Elegendő a telek
tulajdonosával egy megállapodást aláíratni, amely arról szól, hogy támogatás esetén - a
megállapodásban rögzített feltételekkel - a telket megvásároljuk?
Igen. Továbbá a beszerzési ár megalapozottságát alátámasztandó, egy független értékbecslő által
készített értékbecslést is be kell nyújtani, a költség megalapozottságának könnyebb megítélhetősége
érdekében. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázathoz csatolandó mellékletek listáját a
részletes pályázati útmutató fogja tartalmazni, ami a regisztrációs időszak lezártát követően válik
elérhetővé a pályázók számára.
__________________________________________________________________________________
A) Jól értjük, hogy ha 280M Ft-ra pályázunk, s 70M Ft önerőt vállalunk, s innovatív kisvállalkozásnak
minősülünk, akkor például a tervezett "Ipari kutatás költségei"-re a projekt összes elszámolható
költségének 20%-a erejéig tervezhetünk (a kiírásban szereplő 10% helyett?
B) Hogyan kell megfelelni a következő kitételnek: kutatás-fejlesztési költségei az összes működési
költség legalább 10%-át teszik ki a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében. Mi
minősül működési költségnek? Mi minősül K+F költségeknek? Hogyan kell ezt igazolni?
A) Nem. A költségvetésre vonatkozó belső korlátok nem többszörözhetőek.
B) K+F költségnek a K+F ráfordítások minősülnek. Ezt az adott évi beszámolóval, vagy a TAO bevallás
vonatkozó oldalával lehet igazolni (tekintettel arra, hogy a kutatás-fejlesztés (K+F) közvetlen költsége
adóalap-csökkentő tétel a társasági adóban). Működési költségnek minősülnek a vállalkozás
mennyiségtől függő költségei (anyagköltség, munkaerő költsége, igénybe vett szolgáltatások költsége,
villamos energia költsége, szállítási költség, környezetvédelmi költségek, javítási és közüzemi
költségek) és az állandó költségek (általános költségek).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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A "Pályázati Felhívás A Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez" c. pályázati
felhívás 19.2. Szakmai értékelés pontjának 2.4 alpontja alapján 10 pontot jelent az alábbi feltételnek
való megfelelés:
"Célországi állami befektetés-ösztönzési szervezet/ügynökség/minisztérium/egyéb állami szervezet
támogatása: A projektet a célországi állami befektetés-ösztönzési szervezet/ügynökség írásbeli
nyilatkozattal támogatásáról biztosította.”
Kérdésem arra vonatkozik, hogy Románia célország esetében melyek azok az intézmények, amelyek
írásbeli támogató nyilatkozata megfelel az említett pontban meghatározott "állami befektetésösztönzési szervezet/ügynökség" kategóriának?
Romániában az állami befektetési ügynökség a Foreign Investment Directorate
http://www.imm.gov.ro/en/mmaca/investitii-straine/
A regisztrációt követően minden regisztráló a HEPA által kiküldött erre szolgáló adatlapon megadhatja
a szükséges adatokat a beruházásról a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági attaséi
hálózata bevonásával segít felvenni a kapcsolatot a célország befektetés ösztönzést segítő állami
szereplőjével a helyi szabályozók feltérképezése céljából.
__________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás felhívással kapcsolatban lesz lehetőség személyesen információs
napokon részt venni? Amennyiben a közeljövőben nem lesznek ilyen események, van esetleg mód
személyesen érdeklődni a pályázattal kapcsolatban?
Már sor került a honlapon meghirdetett információs napra, további információs napot nem tervezünk.
__________________________________________________________________________________
Jelenleg keresem azt a pályázatíró céget, amellyel együttműködve az Önök szakmai elvárásainak
megfelelő színvonalú pályázatot nyújthatok be.
Pályázatíró céget nem áll módunkban javasolni.
__________________________________________________________________________________
Biztosíték adási kötelezettség
- a beruházáshoz 100%-os biztosíték adási kötelezettség kell. Ez jelentheti azt, hogy a pályázó cég,
nem egyszerre, hanem szakaszosan, mindig csak a számlák támogatás tartalmának megfelelő
nagyságú biztosítékot ad, amely a megvalósítás végére, összegészében eléri a teljes
támogatástartalom 100%-át?
A Konzorcium biztosíték nyújtására, a részére (konzorciumvezető és konzorciumi tag részére
együttesen) kifizetett támogatás (támogatási előleg és elszámolt támogatás együttes) összegének
mértékéig kötelezett a megvalósítási időszak során. A fenntartási időszakban a kifizetett és elszámolt
támogatási összeg 50%-t elérő mértékű biztosíték nyújtása szükséges.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
10

www.hepa.hu
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
__________________________________________________________________________________
Ha a regisztrációnál C komponens esetében nem adunk meg konzorciumi tagot, akkor ezen később
lehet módosítani?

Igen. A regisztrációs felületen megadott adatok – a regisztráló cég kivételével – módosíthatóak
lesznek a benyújtás során. Fontos tehát, hogy az önállóan vagy konzorciumvezetőként pályázó
cég regisztrációja a regisztráció lezárása előtt megtörténjen.
__________________________________________________________________________________

Jelent-e a pályázat elbírálása szempontjából előnyt, ha C komponens esetében konzorcium
pályázik?
Nem, semmilyen előnnyel nem jár a konzorciumi pályázat. Önálló pályázat benyújtásánál is
elérhető 2.4 értékelési szempontban jelzett 10 pont, amennyiben a kötelező vállalásként
megvalósuló beruházással kapcsolatban az ott jelzet nyilatkozat beszerzésre és a támogatási
kérelemmel benyújtásra került. Itt is fontos azonban az, nyilatkozatban szereplő beruházás
valósuljon meg, ellenkező esetben az ezen a szemponton megítélt 10 pontot a támogatási
kérelem akár a fenntartási időszakban is elveszítheti, amely a támogathatósági ponthatár alá
történő „beesését” is eredményezheti a támogatási kérelemnek, amely a támogatási
szerződéstől való elállást von maga után.
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