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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések IV. 

 

Vehet-e részt a pályázaton konzorciumvezetőként 2020-ban alapított nagyvállalat, amely egy 1991-

ben alakult nagyvállalat kapcsolt vállalkozása? A konzorciumvezető cég azzal a céllal alakult, hogy 

Szerbiai logisztikai tevékenységet kezdjen meg és tőkekihelyezést hajtson végre a cégcsoport 

nevében. 

Amennyiben a 2020-ban alapított cég a 1991-ben alapított cég többségi tulajdonában áll, igen. A 2020-

as cég alapításával kapcsolatos előzetes megfontolások nem képezik értékelés tárgyát jelen 

felhívásban. 

__________________________________________________________________________________ 

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. 

Kizárólag annál az értékelési szempontnál vehetőek figyelembe az "anyavállalat" gazdálkodási adatai, 

ahol az értékelési szempont azt kifejezetten jelzi. 

__________________________________________________________________________________ 

 

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. 

Jogosultsági szempont vizsgálat során és a jelölt értékelési szempontok esetében figyelembeveendőek 

az "anyavállalat" gazdálkodási adatai, egyéb esetekben nem. 
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Egy magyarországi megbízónk nevében írok Önöknek. A megbízónk egy magyar középvállalat, amely 

Ukrajnában kíván egy naperőművet létrehozni, ukrán leánycégen keresztül. Ehhez a beruházáshoz 

magyar támogatást (Külpiaci Növekedési Támogatás a kis-, közép- és nagyvállalatok által külföldön 

megvalósítandó beruházásaihoz) kíván igénybe venni. A pályázat támogatása és annak intenzitása a 

célország (Ukrajna) állami támogatási szabályai alapján kerül meghatározásra. Ebben kérném a 

segítségüket, hogy ezt honnan tudnánk megállapítani, úgy látjuk, hogy szolgáltatásaik közé 

tartoznak a célpiaci információk? Ezen kívül a pályázatnál előnyt jelent, ha a célországi állami 

befektetés-ösztönzési szervezet/ügynökség/minisztérium/egyéb állami szervezet a projektet 

írásbeli nyilatkozattal támogatásáról biztosította. Tudnak-e ebben is segíteni, hogy mely szervezet 

lehet ez? Kinek tudnánk bemutatni a projektet? 

A regisztrációt követően minden regisztráló a HEPA által kiküldött erre szolgáló adatlapon megadhatja 

a szükséges adatokat a beruházásról, melynek nyomán a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

külgazdasági attaséi hálózata bevonásával segít felvenni a kapcsolatot a célország befektetés-

ösztönzést segítő állami szereplőjével a helyi szabályozók feltérképezése céljából. 

__________________________________________________________________________________ 

Cégünk informatikai szolgáltatásokat nyújt főként nyugat-európai nagyvállalatoknak. A pályázat 

kapcsán mi saját beruházásra szeretnénk pénzt igényelni, hogy éves szinten kb. 2-3 millió euróval 

növeljük a németországi exportunkat. Amit az „A” komponensen belül a regionális beruházási 

támogatásra igényelnénk. Ezt a beruházást Magyarországon a debreceni, Németországban az ulmi 

telephelyünkön valósítjuk meg. Ami a kérdésünk, hogy amennyiben ez a beruházás számunkra 

Debrecenben 30 fő kezdő diplomás felvételével és kiképzésével, Németországban 1 fő kereskedő 

felvételével és kiképzésével, valamint a hozzá kapcsolódó értékesítési és marketing költségekkel jár, 

akkor meg tudunk-e felelni a pályázati kiírásnak, vagy itt csak és kizárólag gyártó kapacitások 

bővítéséről van szó. Tudásalapú szolgáltatási kapacitások esetén mi sajnos csak az emberekbe 

tudunk beruházni.  

A pályázati felhívás keretében személyi jellegű költségek kizárólag K+F projekttámogatási jogcímen és 

de minimis jogcímen igényelhetőek. Ezeken a jogcímeken önállóan támogatható tevékenység nem 

tervezhető. Tárgyi eszközbe történő beruházás tehát elengedhetetlen a pályázati felhíváson való 

induláshoz. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a konzorciumvezetőnél az összes elszámolható költség 

legfeljebb 10%-a tervezhető. A pályázati felhívásban értékesítési hálózat kialakítását célzó tevékenység 

nem támogatható. 

A felhívásban szereplő előírások szövegszerűen nem zárják ki az említett tevékenység támogatását, 

ugyanakkor a felhívás eredeti koncepciója alapvetően termék előállításához szükséges infrastruktúra 

létrehozását és eszközök beszerzésére irányuló beruházások finanszírozását kívánta elősegíteni. A 

pályázat céljaihoz való illeszkedés az értékelés részét képezi. 

__________________________________________________________________________________ 
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Van-e a beruházás tárgya tekintetében megkötés? TEÁOR számra szűkítést nem látunk benne, az 

infrastruktúra önállóan támogatható, úgy látjuk, hogy az új szállodai szolgáltatás infrastrukturális 

feltételeinek megteremtésének nincs akadálya, kérjük ennek szíves megerősítését. 

A felhívásban szereplő előírások szövegszerűen nem zárják ki az említett tevékenység támogatását, 

ugyanakkor a felhívás eredeti koncepciója alapvetően termék előállításához szükséges infrastruktúra 

létrehozását és eszközök beszerzésére irányuló beruházások finanszírozását kívánta elősegíteni. A 

pályázat céljaihoz való illeszkedés az értékelés részét képezi. 

__________________________________________________________________________________ 

Amennyiben Spanyolországban kerülne sor a projekt egyik elemének megvalósítására – ingatlan 

vásárlás, felújítás, egészségügyi turizmus szolgáltatás – úgy regionális támogatási kategóriák közül 

mely régiókban, és milyen cégméretnél (kis?) képzelhető el közel 50%-os támogatási intenzitás? 

Jelenleg ugyanis 10-35%-os intenzitásokat látunk, de mint ahogy Magyarország esetében 

elképzelhető a táblázatban feltüntetettnél magasabb összeg (kkv-k esetében) úgy vélhetően 

Spanyolország esetében is ez a helyzet. Hol tudunk ennek utánanézni? 

Az Európai Unióban regionális beruházási támogatási jogcímen nyújtható támogatás pontos mértékét 

a felhívás 3. lábjegyzetében szereplő linken található táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő, 0-

tól eltérő (vagy nem üres mezőt tartalmazó) területeken a támogatási mérték kisvállalkozások 

esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető. 

A felhívásban szereplő előírások szövegszerűen nem zárják ki az említett tevékenység támogatását, 

ugyanakkor a felhívás eredeti koncepciója alapvetően termék előállításához szükséges infrastruktúra 

létrehozását és eszközök beszerzésére irányuló beruházások finanszírozását kívánta elősegíteni. A 

pályázat céljaihoz való illeszkedés az értékelés részét képezi.  

__________________________________________________________________________________ 

Kérdésünk, hogy Varazsd településen megvalósuló fejlesztés esetében mennyi a regionális 

beruházási támogatás maximális intenzitása, illetve, hogy az egyéb feltételek (pl. pályázó szervezet 

KKV státusza) esetében milyen mértékben növelhető? 

A támogatási mérték 25% (Varazdinska zupanija), amely kisvállalkozás esetén további 20%-kal, 

középvállalkozás esetén 10%-kal növelhető. 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hepa.hu/


 www.hepa.hu 

 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

4 
 

Az EU működéséről szóló Szerződés 107. cikk (3) bekezdése alapján: 

A pályázati projekt és a konzorciumi tagok a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők és 

nyertesség esetén teljesül a következő kitétel:  

c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, 

amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös 

érdekkel ellentétes mértékben. 

1.) Hogyan kell ezt igazolni, alátámasztani? Megfelelő igazolásnak tartja-e a HEPA, ha Hargita Megye 

Tanácsa és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége erről írásban nyilatkozatot ad számunkra. 

2.) Jól értelezzük, hogy ebben az esetben 0,6 millió EUR lehet a támogatás? 

1.) Az Európai Unió egyes területeinek EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés szerinti besorolását szintén a 

felhívás 3. lábjegyzetében szereplő linken található táblázat (F oszlop) tartalmazza. Ennek 

alátámasztásához külön dokumentum benyújtására nincsen szükség. 

2.) Igen. 

__________________________________________________________________________________ 

A jelen pályázati felhívás 12.3 pontja és az EU Bizottságának 651/2014/EU RENDELETE (2014. június 

17.) 22. cikk (5) bekezdése alapján   

Az Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban letelepedett 

vállalkozásoknál az előírt maximális összegek megkétszerezhetők. Cégünk székhelye a Közép-

Dunántúli régióban található. Innovatív vállalkozás, amelynek kutatás-fejlesztési költségei az összes 

működési költség legalább 10%-át teszik ki a támogatás nyújtását megelőző három év legalább 

egyikében. 

Jól értelezzük, hogy ebben az esetben a 0,6 millió EUR megkétszerezhető, vagyis maximálisan, akár 

1,2 millió EUR, 100%-os, vissza nem térítendő támogatást kérhetünk? 

Amennyiben a jelzett vállalkozás kisvállalkozásnak minősül, és az induló vállalkozások részére nyújtott 

támogatások egyéb feltételeinek (lezárt évek maximális száma, osztalékfizetéssel kapcsolatos előírás) 

is megfelel, akkor igen. 

__________________________________________________________________________________ 

A tervezett projektben szereplő konzorciumi tag székhelye Pakisztánban található, ezért a Felhívás 

alapján a B komponensre lehet a pályázatot benyújtani. A Felhívás 6. pont Támogatható 

tevékenységek „B” komponens esetén a „Beruházás támogatása” soron az szerepel, hogy „a 

célország állami támogatási szabályai alapján”. Kérdésünk, hogy jól értelmezzük-e, hogy 

amennyiben a célország szabályai ezt megengedik, akkor pl. az akvakultúrába történő beruházás is 

önállóan támogatható tevékenység a célországban, miközben a magyarországi konzorciumvezető 

olyan fejlesztést valósít meg, amely megfelel a regionális beruházási tevékenységi jogcímnek? 

Nem. Minden európai uniós támogatási szabálynak is meg kell felelnie a beruházásnak. 
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Spanyolország csak az A komponensben pályázható, a 30. oldalon található támogatási térkép 

szerint régiótól függően 35% a legmagasabb támogatási intenzitás, kérdésünk, hogy itt is 

elképzelhető magasabb % - a magyarországi intenzitások mintájára – pl. kisvállalkozás esetében (pl. 

+10%)? 

Igen, a KKV státuszhoz kapcsolódó intenzitás növelő lehetőségek valamennyi, az EU állami támogatási 
szabályait alkalmazó tagállamban érvényesek (kisvállalkozás +20%, középvállalkozás +10%). 
__________________________________________________________________________________ 

A bejegyzés alatt levő cégnek már a regisztrációkor bejegyzés alatt kell lennie? 

Nem, csak a benyújtáskor. 
__________________________________________________________________________________ 

10. pont B komponens: A Felhívás B. komponensének keretében konzorciumi tag lehet olyan 

gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági 

társaság, amely 1/B mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy 

telephellyel rendelkezik, és amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal 

rendelkezik?  

Igen. 
__________________________________________________________________________________ 

A pályázó Indonéziában megvalósítandó beruházás támogatására kíván pályázatot benyújtani, 

azonban az indonéz jogszabályok szerint helyi beruházást külföldi partnerrel csak konzorcium 

formájában lehet megvalósítani. A konzorcium tagjait a helyi cég és a külföldi cég alkothatja, 

továbbá a konzorciumi megállapodásban rögzítik a felek jogait és kötelezettségeit, többek között a 

konzorciumi tagok szavazati jogát is, amelyben külföldi partnernek többségi szavazati joga lehet. A 

helyi törvények szerint a konzorcium Indonéziában jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 

társaságnak minősül, amely egy adott projektre hozhatnak létre, és a projekt lezárásával 

automatikusan megszűnik. 

A jogi személyiségnek a projekt fenntartási időszakában is léteznie kell, így ez a megoldás a jelen 
pályázati felhívás keretében nem alkalmazható. 
__________________________________________________________________________________ 

Kérdésünk a Felhívás konzorciumi tagjára vonatkozik, mely szerint a pályázó (konzorciumvezető) 

nem rendelkezik a konzorciumi tagban többségi tulajdonrésszel, csak a létrehozott indonéz 

konzorciumban többségi szavazati joggal, a fent részletezettek szerint ezen formában benyújthatja-

e pályázatát?   

A többségi szavazati jog nem elegendő, többségi tulajdonra is szükség van. 

__________________________________________________________________________________ 
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A Felhívás alapján a Felhívásra történő regisztráció a HEPA honlapján keresztül tehető meg, a kért 

adatok megadását követően 2020.augusztus 24-ig. Kérdésünk, hogy a regisztrációban megadott 

Konzorciumvezető nevén kívüli adatokban a regisztrációt követő időszakban változás következik be 

a pályázat beadásáig, a módosításokat át lehet-e vezetni a pályázati anyagban, vagy a 

regisztrációban szereplő adatok nem módosíthatóak, azaz kötelező érvényűek?   

Igen. Kizárólag a regisztráció során megadott konzorciumvezető nem változtatható. 

__________________________________________________________________________________ 

A „Külpiaci Növekedési Támogatás felhívásban” szereplő fejlesztést a Kedvezményezett által 

alapított, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat vagy fióktelep vagy 

vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházást a külföldi helyszínen kell 

megvalósítani? Nem egyértelmű, mert a Felhívás első fejezete szerint 1-5 országkockázati besorolású 

államban megvalósuló beruházások támogatására szól. A „Felhívás” 5. oldalán nem ez található. 

A konzorciumvezető (Magyarországon) és a Konzorciumi tag (célországban) is valósíthat meg 

beruházást a támogatott projekt keretében. A Konzorciumvezetőnél felmerülő költségek azonban nem 

haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át. 

__________________________________________________________________________________ 

A pályázati felhívás 5. pontja szerinti beruházás megvalósításához az induló vállalkozásoknak 

nyújtott támogatás az „A” komponens konzorciumi tagja számára megengedi a 100%-os támogatás 

igénybe vételét. Amennyiben a konzorcium tagja egy Ausztriában vagy Romániában újonnan 

alapított, 51%-ban magyar, 49%-ban osztrák vagy román tulajdonban lévő projektcég, Ausztriában 

vagy Romániában megvalósítandó beruházásánál (ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés, stb.) 

alkalmazhatja-e ezt a támogatási kategóriát? 

Amennyiben az igénylő konzorciumi tag kisvállalat, és az induló vállalkozások részére nyújtott 

támogatási kategória valamennyi feltételének megfelel, akkor az ezen a jogcímen támogatott 

tevékenységek támogatási mértéke elérheti a 100%-ot. A teljes projekt átlagos támogatási mértéke 

ugyanakkor nem haladhatja meg a 60%-ot. 

__________________________________________________________________________________ 

Befolyásolja-e az induló vállalkozásnak nyújtható 100%-os támogatást, ha a projektcég többségi 

tulajdonosa megegyezik a konzorciumvezető cég tulajdonosával? 

A konzorciumi tag többségi tulajdonosa kizárólag a konzorciumvezető lehet, egyéb esetben a pályázat 
nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak. Induló vállalkozási jogcímen támogatást kizárólag 
kisvállalat veheti igénybe, amennyiben az megfelel a jogcím igénybevételéül szabott valamennyi 
feltételnek. 
__________________________________________________________________________________ 
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M kedvezményezett gazdasági társaság, kisvállalkozás, magyarországi székhellyel rendelkezik, 

konzorciumvezetőként szeretne indulni, C kapcsolt vállalkozásával konzorciumi tagként, melynek 

székhelye az 1/A mellékletben felsorolt országok között van. Így az „A” komponens” pályázati 

lehetőségnek felel meg, mely szerint: „A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak 

be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A 

mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, 

bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.” 

M konzorcium vezető pályázati célja: olyan projekt megvalósítása, amely megfelel a kiírás b) 

pályázati céljának, azaz „Kedvezményezett meglévő leányvállalata, vagy fióktelepe, vagy 

vegyesvállalata az igénybe vehető támogatási jogcímek támasztotta feltételeknek megfelelő 

fejlesztésére (a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly módon, hogy a projektcégben 

a Kedvezményezett többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen”.  

M konzorciumvezető cég, mint támogatást igénylőnek a C konzorciumi tagja a 651/2014/EU rendelet 

1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása-e az alábbi tényállás 

esetén? 

M konzorciumvezető gazdasági társaság tulajdonosa X jogi személy gazdasági társaság, amely X 

társaságnak 50%-50%-os természetes magánszemély tulajdonosai KL és KL-né, KL természetes 

magánszemély egyben M és X társaságnak ügyvezetője is. C konzorciumi tag gazdasági társaságnak 

79 %-os többségi tulajdonosa, egy olyan Y jogi személy gazdasági társaság, amelynek a 80 %-os 

többségi tulajdonosa KL természetes magánszemély, így KL természetes magánszemély C 

konzorciumi tag társaságban 63,2%-os tulajdonos, s mint ilyen meghatározó többségi tulajdoni 

hányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezik M, X, Y-ban egyaránt. M és C szomszédos 

piacokon tevékenykednek, termék és szolgáltatás piaca megegyező, az érintett piachoz képest 

közvetlenül az értékesítési lánc előző és következő szintjén helyezkednek el, s a magánszemély 

tulajdonoson keresztül mind M, mind X, mind C gazdasági társaságokban KL természetes 

magánszemélynek többségi tulajdona, s mint ilyen irányítási joga van közvetett módon. Ezért úgy 

gondoljuk, hogy a pályázati kiírási feltételeknek megfelelnek az 651/2014/EU rendelet 1. sz. 

melléklete alapján. 

651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (3) bekezdése az alábbiakat határozza meg: „Kapcsolt 

vállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll: 

a.) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik 

vállalkozásban, 

b.) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási, vagy 

felügyeleti testülete tagjainak többségét, 

c.) a vállalkozás valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e 

vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratban vagy társasági szerződésben 

meghatározott rendelkezésnek megfelelően. 

c) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi 

részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik vállalkozásban 

a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét. 

„Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek 

csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak 
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tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy 

szomszédos piacon végzi. 

„Szomszédos piac” egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül 

az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.” 

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. 

__________________________________________________________________________________ 

Az A komponenshez tartozó A/1 mellékletben szerepel Szerbia, és Montenegró. Az Eximbank listáján 

ugyancsak szerepel, 4 ill. 5 területi besorolással a két ország. Ugyanakkor a pályázat 2. számú 

mellékletében, a térképen nincs hozzájuk rendelve támogatási %. Ebben az esetben hogyan kell ezt 

értelmezni? Nem támogatható a két ország területén megvalósuló projekt? 

De igen, támogatható. A regionális támogatási térkép legmagasabb támogatási mértékével (50%) 
támogathatóak az ott megvalósuló vállalkozások, amely mérték kisvállalkozás esetében 20 
százalékponttal, középvállalkozás esetében 10 százalékponttal növelhető. A teljes projekt tekintetében 
az átlagos támogatási mérték ugyanakkor nem haladhatja meg a 60%-ot. 
__________________________________________________________________________________ 

Az adatlapon meg kell jelölnünk, hogy a projekt előkészítése elkezdődött-e. Ennek a kérdésnek van-

e valamilyen definitív meghatározása az Önök részéről, vagyis azt jelenti-e hogy felmerülnek-e a 

pályázati felhívásban az előkészítési szakaszhoz rendelt előkészítési költségek, vagy más egyéb 

körülmény. Amennyiben a projektünk előkészítése már megkezdődött, de költség a regisztráció 

időpontjáig nem merül fel, milyen választ adjunk a kérdésre? 

A felhívás keretében csak olyan projektek támogathatóak, amelyek a támogatási kérelem benyújtása 
előtt nem kerültek megkezdésre. Az előkészítés nem számít megkezdésnek, előkészítési soron az 
alábbi, 2020. július 21. után felmerült költségek számolhatóak el: 
1) A beruházás előkészítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési és kivitelezési dokumentációk 
elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatások költségei. 
2) A beruházás engedélyeztetéséhez kapcsolódó hatósági díjak és illetékek költségei. 

__________________________________________________________________________________ 

A projekt ötlet magyar-török együttműködésre épülne, ami "B" komponens. A kérdés, hogy a 

célrégióban (Törökországban) székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkező, létrehozandó 

projekttársaság kizárólagos megvalósítási helyszíne-e a célrégióban lévő 

székhely/telephely/fióktelep, vagy amennyiben rendelkezik hazai 

székhellyel/telephellyel/fiókteleppel is, akkor a költségek megoszolhatnak-e ezen helyszínek között. 

Amennyiben igen, akkor milyen mértékben? 

A B komponensben kizárólag konzorcium pályázhat. A konzorciumvezető magyarországi, a 
konzorciumi tag célországbeli vállalkozás lehet. A projekt keretében mindkét vállalkozásnál 
merülhetnek fel költségek, azonban a magyarországi költségek nem haladhatják meg a projekt összes 
(Magyarországon és külföldön felmerült) elszámolható költségének 10%-át. De olyan projektek is 
támogathatóak, ahol a konzorciumvezetőnél felmerült költségek összege 0 Ft.  

http://www.hepa.hu/

