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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések XV. 

 
A pályázati felhívás ezen része tévesztett meg bennünket: “Ezt követően a teljes pályázati 
dokumentációt 1 példányban, cégszerűen aláírva, tértivevényes postai küldeményként postázni kell 
a HEPA részére az alábbi levelezési címre:” A segítségüket szeretnénk még kérni, hogy a nem 
hiánypótoltatható dokumentumok közül ebben az esetben mely dokumentumokat kell még az 
aláírás-mintán kívül eredeti (vagy közjegyző által hitelesített) példányban postázni. Pl.: alapító 
okirat, új cég bejegyzését igazoló dokumentumok, stb. Illetve, hogy az új, külföldi alapítású cég 
dokumentumai esetében a magyar nyelvű fordítást is azonnal be kell küldeni, vagy az esetleg 
hiánypótolható. 
 
1. A pályázati útmutató IX. 3. pontja összesen 6 nem hiánypótolható dokumentumot jelöl meg. Ezek 
közül az alábbiakat kell eredeti példányban benyújtani:  
a) - Cégszerűen aláírt pályázati adatlap és a pályázó kapcsolódó nyilatkozatai; 
b) - Pályázati nyilatkozat; 
c) - A Pályázó a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített – a pályázat benyújtásának napjától számított 90 
napnál nem régebbi – aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata. 
 
A következő dokumentum/dokumentumok esetében pedig elég a pályázó által hitelesített másolat (a 
dokumentumra rávezetni, hogy "az eredetivel megegyező hiteles másolat" és cégszerűen aláírni): 
a) Hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy kiegészítő melléklet, melyből – a 
konzorciumi tag esetében – egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog (hitelesített másolat).  
 
A fennmaradó két dokumentum (igazolás a cégbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő 
benyújtásáról, beszámolók) elegendő az egyszerű másolat. 
 
2. A külföldi cég alapításához kapcsolódó dokumentumok fordításai hiánypótolhatók, azonban a 
félreértések elkerülése érdekében javasolt már a benyújtáskor csatolni, amennyiben azok már 
rendelkezésre állnak. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Az NTP2020 kódszámú Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi kérdésünk merült fel: A beruházásra külföldi megvalósítási 
helyszínen kizárólag a Konzorciumi tag részéről kerül sor beruházás megvalósítására. A megvalósítás 
helyszíne adásvétellel kerül a Konzorciumi tag tulajdonába, melyre vonatkozóan a 
szándéknyilatkozat rendelkezésre áll. Az ingatlanvásárlás költsége a projekt keretében nem kerül 
elszámolásra. 
1. Kérdésünk, hogy ebben az esetben a független értékbecslő, vagy erre jogosult hivatalos személy 

által kiállított, 90 napnál nem régebbi igazolást az ingatlan vételárára vonatkozóan melléletként 
szükséges benyújtani? 

2. További kérdésünk, hogy a megvalósítás helyszínének mikor kell legkésőbb telephelyként 
bejegyzésre kerülnie? 
 

1. Nem, amennyiben a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló ingatlan vételára nem képezi a 
pályázati költségvetés részét, úgy a vételár alátámasztását szolgáló dokumentáció beküldése sem 
releváns. 
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2. Külföldi konzorciumi tag esetében amennyiben a projekt tartalmaz ingatlanvásárlást, úgy a 
projektelem megvalósulását követő 30 napon belül, minden egyéb esetben az adott megvalósítási 
helyszínen tervezett tevékenységek megkezdése előtt. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Konzorciumvezető – minden esetben a magyarországi cég a vezető partner és a pályázó, vagy 
opcionális?  
2. Pontosítás: szlovákiai megvalósítási helyszínnél, Nyitra Megye, komáromi járás. Ilyen esetben 
mennyi a támogatási intenzitás mértéke?  
Konzorciumvezető vagy a konzorciumi tag székhelye alapján állapítják meg a támogatási intenzitást. 
3. Támogatási intenzitás: amennyiben egy projekt több elemből áll, azaz van kutatási, megújuló 
energia, illetve regionális beruházás része. Ilyen esetben projektelemenként változik a támogatási 
összeg?  
4. Induló vállalkozások esetén a támogatási intenzitás 100 százalék. Ha ezt a feltételt a 
konzorciumvezető teljesíti, de a konzorciumi tag nem.  Ilyen esetben érvényes a 100 százalékos 
intenzitás, vagy minden konzorciumi tagnak teljesítenie kell a feltételt. 
5. Építési engedélynek benyújtáskor még nem kell meglennie. Itt csak megerősítést kérnénk. 
Továbbá építési engedélynek támogatói döntés után, hány napon belül kell, hogy rendelkezésre 
álljon?  
6. Alkalmazotti létszám igazolása – milyen dátumhoz viszonyítva szükséges benyújtani az igazolást? 
7. Export – árbevétel – Konzorciumvezető v. Konzorciumi tagnak kell teljesítenie az export bevétel 
igazolást? Továbbá hány évre visszamenőleg? 
8. Cég akvirálás lehetséges-e, mint elszámolható költség? Pl. németországi cég megvásárlása ezáltal 
is piaci növekedés elérése egy nyugati országban.  
9. Vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban és a gépek felújításával kapcsolatban felmerült olyan 
kérdés, hogy ha új rendszert/programot építenénk ki/fejlesztenénk, akkor az kutatásnak vagy 
fejlesztésnek számítana. Hol a határ a kettő közt? 
 
1. Konzorciumvezető minden esetben csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező gazdasági társaság lehet. 
2. A nyitrai járásban a támogatási mérték regionális beruházási támogatás esetén 25%, ami 
kivállalkozás esetén további 20%-kal, középvállalkozás esetén további 10%-kal növelhető. 
3. Igen, projektelemenként változik. 
4. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatást kizárólag a konzorciumi tag igényelhet, tehát ha a 
konzorciumi tag nem jogosult a támogatási kategória igénybevételére, akkor a támogatási kategória 
nem tervezhető. 
5. Megerősítjük, a pályázat benyújtásának nem kötelező melléklete a jogerős építési engedély. Nincs 
arra vonatkozó előírás a pályázati útmutatóban, hogy a támogatói döntéstől számítva, hány napon 
belül kell rendelkezni a fejlesztés megvalósításához szükséges építési, hatósági engedélyekkel, ez a 
projekt jellegétől függően változó lehet. 
6. Utolsó lezárt üzleti év. 
7. A kérdés nem teljesen egyértelmű, kérjük részletesen kifejteni, hogy mire gondol pontosan a 
pályázó. Ha a kötelező vállalásra (árbevétel vállalás) vonatkozik a kérdés, akkor azt minden esetben a 
konzorciumvezetőnek kell teljesítenie. 
8. Nem, cég megvásárlása nem minősül elszámolható költségnek. 
9. A kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítése esetében az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala) által kiállított határozat az irányadó. 
_________________________________________________________________________________ 
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A pályázatban megvásárolni tervezett ingatlant jelzálogjog terheli. A pályázat benyújtásának 
pillanatában az ingatlannak tehermentesnek kell lenni vagy elegendő nyilatkozni arról, hogy a 
megvásárolni kívánt ingatlanra bejegyzett terhek az ingatlan tulajdonosával folytatott egyeztetések 
szerint törlésre fognak kerülni az adás-vételi szerződés aláírásáig? A leírtak alapján tehát az ingatlan 
tehermentesíthető, és tehermentesen kerülne megvásárlásra a projekt keretében, azaz a meglévő 
terhek nem jelentenek akadályt a projekt megvalósítása szempontjából. 
 
Amennyiben konzorciumi tag esetében az ingatlan a projekt keretében kerül megvásárlásra, úgy 
természetesen megfelelő, ha az adásvételi szerződés aláírásáig kerülnek törlésre a bejegyzett terhek. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Még egy kérdést szeretnénk feltenni: a pályázatban igazolni kell a konzorciumvezető többségi 
tulajdonát a konzorciumi tagban. Az Útmutató szerint ezt az alábbiakkal lehet megtenni: "Hatályos 
alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy kiegészítő melléklet, melyből – a konzorciumi 
tag esetében – egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog (hitelesített másolat)." 
A cégkivonat és annak fordítása tartalmazza a konzorciumi tag tulajdonosait, azonban a 
tulajdonrészek százalékos megoszlását nem mutatja. Ennek igazolására van egy közjegyzői 
dokumentum (fordítással): Üzleti részesedés átviteléről szóló megállapodás, valamint a társaság 
tagjainak igazolt listája. Utóbbi már százalékos formában is igazolja a többségi tulajdonlás meglétét. 
Érdeklődnék, hogy ez a két dokumentum (cégkivonat és közjegyzői okirat) együttesen elegendő-e a 
többségi tulajdon igazolására? 
 
A többségi tulajdoni jog igazolására igen, azonban a többségi szavazati jog igazolására nem elegendő.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Tárgyi pályázati felhíváshoz kapcsolódó projektjavaslat kibontása, kidolgozása miatt az alábbi kérdés 
megválaszolásában kérnénk segítséget: Magyarországi székhelyű logisztikai szolgáltatásokat nyújtó, 
nemzetközi áruforgalom szervezésével, vámkezeléssel raktározással foglalkozó nagyvállalat külföldi 
kapcsolatait/szolgáltatásait erősítendő, külföldi leányvállalat létrehozása és működtetése mellett 
döntött. A pályázat benyújtásához szükséges előzetes regisztrációt a cég határidőben megtette. Két 
földrajzi terület érintett a tervezett fejlesztendő tevékenység vonatkozásában: Kína és Belgium. 
A tárgyi pályázati felhívás kapcsán egy pályázónak egy komponensre lehet projekt-javaslatot 
benyújtani. Annak függvényében kerül kialakításra a projektterv, hogy a cég stratégiai, hosszú távú 
elképzelései, illetőleg jelen pályázat nyújtotta lehetőségek miként egyeztethetők össze. 
 
1. A belgiumi megvalósítási helyszín (Liege - Liege tartomány) vonatkozásában az "A" komponens 
keretein belül lehet projektjavaslatot kidolgozni. Itt a támogatás maximális összege a pályázati 
felhívás 3. oldalán található 3. sz. lábjegyzet szerinti táblázat alapján maximum 10% lehet? 
2. Egy kínai megvalósítási helyszín esetén – „B” komponens – ugyanakkor adott esetben maximum 
60%-os támogatási intenzitás is elérhető? 
3. Vasúti és/vagy közúti áruforgalom szervezéséhez (vámkezelés, raktározás, egyéb logisztikai 
tevékenységek - telephelyen árumozgatás, osztályozás stb.) kapcsolódó infrastrukturális (iroda 
vásárlás), irodatechnikai eszközök, illetve kapcsolódó speciális árukövető, árurendszerező 
szoftverek beszerzése, továbbá a raktározáshoz/betároláshoz kapcsolódó konténerek beszerzése 
jelen felhívás kapcsán támogatható/elszámolható költségek-e? Tekintettel a felhívás 16. oldalán 
található kritériumra: "Nem ítélhető meg regionális beruházási támogatás ellenszolgáltatásért 
végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy vagy áruforgalmi szolgáltatás 
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nyújtáshoz vagy a kapcsolódó infrastruktúrához." A fentiekben összegzett tevékenység 
támogatható-e, álláspontunk szerint a tervezett projektterv nem közvetlenül kapcsolódik a 
szállításhoz, nem szállító eszközök kerülnek beszerzésre, így az idézett kizárás esetünkben nem 
releváns. 
 
1. Igen, amely kisvállalat esetén 20%-kal, középvállalat esetén 10%-kal növelhető. 
2. Igen, elérhető. 
3. A leírás alapján a projekt a szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére irányulna, ami a 
pályázati felhívás alapján nem támogatható. Kérjük azonban, hogy a megalapozott válasz érdekében 
szíveskedjenek megadni a projekt keretében fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódját. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A HEPA Külpiaci Növekedési Támogatási pályázathoz kapcsolódóan érdeklődnék, hogy az 1. 
értékelési szakaszban benyújtott, de a befogadási kritériumoknak nem megfelelő pályázatot a 2. 
értékelési szakaszban be lehet-e újból nyújtani? Az újbóli benyújtásnál kijavítanánk azokat a hibákat, 
amelyek miatt az 1. körben nem felelt meg a támogatási kérelem a pályázati felhívás 
követelményeinek. 
 
Igen, az elutasított támogatási kérelmek a benyújtási határidőig ismételten benyújthatóak. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Abban az esetben, ha a projektben eszközbeszerzés és ingatlan építés lenne, melyből az 
eszközbeszerzés költsége a konzorcium vezetőnél (magyar cég), az ingatlan építés költsége a 
konzorcium partnernél (külföldi cég, melynek 100 %-os tulajdonosa a magyar cég) lenne, akkor az 
ingatlan építéshez kapcsolódóan az építési engedély kérelmet a magyar vagy a külföldi cégnek kell 
beadnia? Célország: Románia. A megvalósítás helyszínének a konzorcium vezetőnél vagy a 
konzorcium partnernél kell bejelentett telephelynek lenni? 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlan építési tevékenységet a Konzorciumi Tag fogja végezni, a kialakításra 
kerülő ingatlan az ő könyveiben kerül majd aktiválásra, azaz ő lesz az építtető, alapértelmezett esetben 
az építési engedélyek megszerzéséről is neki kell gondoskodnia. Amennyiben a célország szabályozása 
engedi, hogy az építtetőtől eltérő jogi személy indítsa el az engedélyeztetési folyamatot, akkor a más 
által megindított engedélyeztetési eljárás is elfogadható, ugyanakkor az eltérés okát és körülményeit 
részletesen be kell mutatni a pályázati dokumentációban, és amennyiben rendelkezésre áll, akkor 
csatolni szükséges az arról szóló megállapodás másolati példányát is. 
A megvalósítási helyszín tekintetében, a külföldön (Romániában) megvalósuló tevékenységek 
megvalósítási helyszínének a Konzorciumi Tag, a Magyarországon megvalósuló tevékenységek 
megvalósítási helyszínének a Konzorciumvezető bejegyzett székhelye, fióktelepe vagy telephelye kell 
legyen. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Köszönettel vettük válaszukat alábbi kérdésünkre, melyet a GYIK XIII.-ban tettek közzé. A kérdésre 
adott válaszuk alapján továbbra is fennáll a kérdésünk, melynek mielőbbi megválaszolását kérjük 
tekintettel a 2020.október 7-i beadási határidőre. Kérdésünk így szólt: 
4. Az Útmutató 8. pontjában foglaltak szerint pályázat beadásakor az önerő rendelkezésre állásáról 
nyilatkoznia kell, míg annak rendelkezésre állását igazolni az első kifizetési kérelem benyújtásakor 
kell.  
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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? 
 
Válaszuk így szerepel: 
4. A benyújtáskor a Pályázónak arról kell nyilatkoznia, hogy az önerőt a Konzorcium a 
megvalósításhoz biztosítani fogja. 
 
A pályázat mellékleteként benyújtandó nyilatkozatban ugyanakkor ez szerepel: 
„Alulírott……………………..….. (név), mint a ……….…………..…………… (pályázó megnevezése, székhelye 
és adószáma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez kiírt pályázati felhívás 
keretében benyújtásra kerülő pályázatomban meghatározott költségvetéshez szükséges önerő 
rendelkezésre áll.” Tehát nem arról kell nyilatkoznia a Pályázónak, hogy az önerőt biztosítani fogja, 
hanem arról, hogy rendelkezésre áll. 
 
Ez esetben kérdésünk továbbra is fennáll:  
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? 
 
Amennyiben fenti válaszukat figyelembe véve elegendő arról nyilatkozni, hogy „az önerőt a 
Konzorcium a megvalósításhoz biztosítani fogja”, a közzétett nyilatkozatban a megfogalmazást át 
lehet erre fogalmazni? 
 
A Pályázati útmutató alapján az önerőre vonatkozó nyilatkozat kiállításakor a pályázónak kötelező 
érvényű finanszírozási ajánlattal (feltétel nélküli és visszavonhatatlan (nem indikatív) hitelígérvény, 
vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés) kell rendelkeznie, amennyiben az önerőt hitel segítségével 
kívánja biztosítani. A közzétett nyilatkozat nem átfogalmazható. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A Külpiaci Növekedési Támogatási Felhívás kapcsán feltett kérdésekre adott válaszaik között 
olvastuk a támogató nyilatkozatot kiadó szervezettel szembeni elvárásokat, melyek a következők: 
„A nyilatkozatot kiállító szervezettel szembeni elvárások:  
- Állami (föderális) szervezet, amely lehet részben vagy egészben befektetés-ösztönzési portfolióval 
rendelkező minisztérium, ügynökség, állami hivatal, vagy állami tulajdonrésszel rendelkező, az egész 
országot lefedő hatókörrel bíró, közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet, vagy  
- több települést magában foglaló közigazgatási egységre vonatkozó, regionális hatókörrel 
rendelkező, részben vagy egészben befektetés-ösztönzés tevékenységgel foglalkozó ügynökség, 
hivatal, vagy állami/önkormányzati tulajdonrésszel bíró, az érintett régiót lefedő hatókörrel 
rendelkező, közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet, vagy  
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- legalább városi rangú és legalább 250.000 fő lakosú település olyan szervezete, amely lehet részben 
vagy egészben befektetés-ösztönzési portfolióval rendelkező ügynökség, hivatal, vagy 
állami/önkormányzati tulajdonrésszel bíró, az érintett régiót lefedő hatókörrel rendelkező, 
közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet.” 
 
Ügyfelünk Romániában, Marosvásárhelyen kívánja megvalósítani a projektjét és a Maros Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarától kapna támogató nyilatkozatot. Az lenne a kérdésünk, hogy ezt a 
megyei kamara által adott nyilatkozatot el fogják-e fogadni. 
 
Igen, elfogadjuk. 
________________________________________________________________________________ 
 
Tárgyi pályázattal kapcsolatban kérdezném: szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a Szlovák 
Köztársaság 984 01 Pinciná 123 (Losonc környéke) hány %-os regionális támogatással vehető jelen 
pályázatban igénybe, valamint az érintett külgazdasági attasé segítségét kívánjuk igénybe venni a 
célország (Szlovák Köztársaság)  befektetés-ösztönzési feladatokat ellátó szervezetével, amelynek 
címét kérem szíveskedjenek megadni, valamint  a Szlovák Köztársaságban partnerünktől új cége, 
konkrétan 95%-os X kft. konzorciumvezető tulajdoni résszel megvásároljuk, erre a vállalkozásra, 
mint konzorciumi tag maximált-e a regionális támogatás mértéke, és nagysága, és ez ha igen, 
konkrétan mennyi? A Pályázó Kft. középvállalkozás. 
 
Középvállalkozás esetében a Besztercebányai kerületben (Banskobystrický kraj) 45%-os (35%+10% KKV 
bónusz) támogatási mérték vehető igénybe regionális beruházási támogatási kategória esetén. 
A KGA elérhetőségek tekintetében az alábbi linken tájékozódhat: 
http://exporthungary.gov.hu/kulgazdasagi-attasek. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
A felhívás szabályai megengedik, hogy ingatlant vásároljon egy adott cég a pályázat keretében. 
Azonban az útmutatóban szabályozva van az is, hogy fejlesztést csak a vállalkozás bejegyzett 
székhelyén, telephelyén és fióktelepén történhet. Az adott vállalkozás C alprogramban önállóan 
kíván pályázni. A fejlesztés hazai részét egy olyan ingatlanon kívánja megvalósítani ami jelenleg nem 
a tulajdona. Az ingatlan vásárlását a pályázatában el is kívánja számolni. A fenti részeket és a 
vállalkozás fejlesztési tervét együtt értelmezve, hogyan jár el szabályosan a pályázó? 
 
A Pályázati Útmutató XII. 5. pontja alapján, konzorciumi tag esetében, amennyiben a projekt tartalmaz 
ingatlanvásárlást, úgy a projektelem megvalósulását követő 30 napon belül kell bejegyzésre kerülnie 
az adott megvalósítási helyszínnek mint a konzorciumi tag székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Az 
ingatlanvásárláson túli tevékenységek (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés stb.) a megvásárolt 
ingatlanon, mint megvalósítási helyszínen csak a bejegyzést követően valósíthatóak meg. 
 
Konzorciumvezető és önálló pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a támogatási 
kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie.  
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A 2020.10.20-i gyakori kérdésekben felmerült már, hogy amennyiben a konzorciumvezető a 
megvalósítási helyszínül szolgáló ingatlan a projekt során kívánja megvásárolni, meddig kell 
megejtenie a telephelybejegyzést. Akkor az alábbi választ adták: „Konzorciumvezető és önálló 
Pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig 
(postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie.” Ezt a pontot nem teljesen értjük, hiszen az ingatlan 
vételárát csak abban az esetben lehet elszámolni, ha az adásvétel a benyújtást követően történik 
meg, mivel megkezdett beruházáshoz nem nyújtható támogatás. 
Kérdésünk, hogy önálló pályázó esetén, amennyiben ingatlan vásárlást tartalmaz a projekt, a 
telephelybejegyzést ugyanúgy a projektelem megvalósulását követő 30 napon belül kell megejteni, 
mint a konzorciumban megvalósuló projekt esetében a konzorciumi tagnál? A pályázati 
benyújtáshoz egy szándéknyilatkozatot tudunk csatolni az ingatlan vásárlásra vonatkozóan. 
 
A Pályázati útmutató XII. 5. pontja alapján, konzorciumi tag esetében, amennyiben a projekt tartalmaz 
ingatlanvásárlást, úgy a projektelem megvalósulását követő 30 napon belül kell bejegyzésre kerülnie 
az adott megvalósítási helyszínnek mint a konzorciumi tag székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Az 
ingatlanvásárláson túli tevékenységek (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés stb.) a megvásárolt 
ingatlanon, mint megvalósítási helyszínen csak a bejegyzést követően valósíthatóak meg. 
 
Konzorciumvezető és önálló pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a támogatási 
kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie, azaz önálló pályázó esetében 
ingatlanvásárlás csak akkor támogatható, ha a megvásárolni kívánt ingatlan a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában már a Pályázó bejegyzett székhelye, fióktelepe vagy telephelye. 
________________________________________________________________________________ 
 
Horvátországban tervezünk beruházást. A zágrábi attasé irodából azt jelezték vissza nekünk, hogy 
sajnos nem tudnak segíteni támogatói nyilatkozat beszerzésében. Meg tudnák adni, hogy mely 
szervezetet fogadják el, mint állami befektetési ügynökség? Kitől próbáljunk meg kérni támogatói 
nyilatkozatot? 
 
A nyilatkozatot kiállító szervezettel szembeni elvárások: 
- állami (föderális) szervezet, amely lehet részben vagy egészben befektetés-ösztönzési portfolióval 
rendelkező minisztérium, ügynökség, állami hivatal, vagy állami tulajdonrésszel rendelkező, az egész 
országot lefedő hatókörrel rendelkező, közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet, 
- több települést magában foglaló közigazgatási egység re vonatkozó, regionális hatókörrel rendelkező, 
részben vagy egészben befektetés-ösztönzési portfolióval rendelkező ügynökség, hivatal, vagy 
állami/önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező, az érintett régiót lefedő hatókörrel rendelkező, 
közfeladatot ellátó társaság/érdekképviselet. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiállított támogató nyilatkozat a konzorciumi tag nevére is szólhat. 
________________________________________________________________________________ 
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