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Segédlet a támogatási mérték kiszámításához 

 

Azon beruházók (konzorciumi tag) esetében, amelyek megvalósítási helyszínként szolgáló székhelye, 

fióktelepe, telephelye az Európai Unió állami támogatási szabályait nem alkalmazó térségben 

található, a támogatás mértéke a célország állami támogatási szabályaihoz igazodik azzal, hogy a 

támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.  

Amennyiben a célország állami támogatási szabályai nem rendelkeznek a Felhívás keretében 

támogatható tevékenységekről, vagy a szabályozás kedvezőbb feltételeket biztosít az Európai Unió 

állami támogatási szabályainál, úgy ezen célterületek esetében is az Európai Unió állami támogatási 

szabályai kerülnek alkalmazásra. 

I. kategória célországai 

Az alábbi célországai esetében az EU-s támogatási szabályok szerinti maximális támogatási mérték 

nyújtható: 

• Bahama-szigetek 

• Chile 

• Curaçao 

• Fidzsi-szigetek 

• Marokkó 

• Oroszország 

• Trinidad és Tobago 

• Uruguay 

 

Ennek megfelelően az I. kategória célországai esetében a konzorciumi tag az alábbiakban ismertetett 

támogatási mértékekre jogosult az általa tervezett tevékenységeknek megfelelően. 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Beruházás 

megvalósítása 
50 50 50 

Megújulóenergia-

termelésére irányuló 

fejlesztés 

50 50 45 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat   

(%) 

Alkalmazott (ipari) kutatás 50 50 50 

Kísérleti fejlesztés 45 35 25 

Kísérleti fejlesztés, ha a projekthatékony 

együttműködést foglal magában vagy a 

projekt eredményeit széles körben 

terjesztik  

50 50 40 
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b. Projekt menedzsment, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés 

költségei 

A tevékenységekre elszámolható támogatás összege azonos a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 2. § (1) 

f) pontjában meghatározott, de minimis támogatásként igénybe vehető összeggel. 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Projektmenedzsment 50 50 50 

Könyvvizsgálat 50 50 50 

Jogi szolgáltatás 50 50 50 

Tervezés és engedélyeztetés 50 50 50 

 

II. kategória célországai 

• Amerikai Egyesült Államok 

• Aruba 

• Ausztrália 

• Bahrein 

• Egyesült Arab Emírségek 

• Hongkong (Kína különleges 

közigazgatási területe) 

• Izrael 

• Japán 

• Kanada 

• Katar 

• Koreai Köztársaság 

• Kuvait 

• Makaó (Kína különleges közigazgatási 

területe) 

• Omán 

• Svájc 

• Szaúd-Arábia 

• Szingapúr 

• Új-Zéland 

• Tajvan, Kína 

 

Ezen célterületek esetében az egyes tevékenységek szerinti támogatási mérték a következők szerint 

alakul: 

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Beruházás megvalósítása, amennyiben a 

célországi állami befektetés-ösztönzési 

szervezet/ügynökség/minisztérium/egyé

b szervezet által kiállított támogató 

nyilatkozat nem tér ki a szervezet által, a 

projekt vonatkozásában elfogadható 

támogatás mértékére. 

30 20 10 

Beruházás megvalósítása, amennyiben a 

célországi állami befektetés-ösztönzési 

szervezet/ügynökség/minisztérium/egyé

b szervezet által kiállított támogató 

nyilatkozat kifejezetten kitér a szervezet 

által, a projekt vonatkozásában 

elfogadható támogatás mértékére 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 %. 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 % 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 % 
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Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Megújulóenergia-termelésére irányuló 

fejlesztés 
50 50 45 

 

 
2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Alkalmazott (ipari) kutatás 50 50 50 

Alkalmazott kutatás, ha a projekt 

hatékony együttműködést foglal 

magában vagy a projekt eredményeit 

széles körben terjesztik 

50 50 50 

Kísérleti fejlesztés 45 35 25 

Kísérleti fejlesztés, ha a 

projekthatékony együttműködést foglal 

magában vagy a projekt eredményeit 

széles körben terjesztik  

50 50 40 

 

b. Projekt menedzsment, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés 

költségei 

A tevékenységekre elszámolható támogatás összege azonos a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 2. § (1) 

f) pontjában meghatározott, de minimis támogatásként igénybe vehető összeggel. 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Projektmenedzsment 50 50 50 

Könyvvizsgálat 50 50 50 

Jogi szolgáltatás 50 50 50 

Tervezés és engedélyeztetés 50 50 50 

 
 

III. kategória célországai 
 

 Algéria 

 Angola 

 Azerbajdzsán 

 Banglades 

 Bolívia 

 Botswana 

 Brazília 

 Costa Rica 

 Dél-afrikai Köztársaság 

 Dominikai Köztársaság 

 Egyiptom 

 El Salvador 

 Elefántcsontpart 

 Fehéroroszország 

 Fülöp-szigetek 

 Ghána 
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 Grúzia 

 Guatemala 

 Honduras 

 India 

 Indonézia 

 Jamaica 

 Jordánia 

 Kambodzsa 

 Kamerun 

 Kazahsztán 

 Kenya 

 Kína 

 Kolumbia 

 Malajzia 

 Mauritius 

 Mexikó 

 Moldova 

 Mongólia 

 Namíbia 

 Nepál 

 Nigéria 

 Örményország 

 Pakisztán 

 Panama 

 Paraguay 

 Peru 

 Srí Lanka 

 Szenegál 

 Tádzsikisztán 

 Tanzánia 

 Thaiföld 

 Törökország 

 Tunézia 

 Uganda 

 Ukrajna 

 Üzbegisztán 

 Vietnám 

 Zöld-foki szigetek 
Ezen célterületek esetében az egyes tevékenységek szerinti támogatási mérték a következők szerint 

alakul: 

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Tevékenység 
Kisvállalkozás 

(%) 

Középvállalkozás 

(%) 

Nagyvállalat 

(%) 

Beruházás megvalósítása, amennyiben a 

célországi állami befektetés-ösztönzési 

szervezet/ügynökség/minisztérium/egyé

b szervezet által kiállított támogató 

nyilatkozat nem tér ki a szervezet által, a 

projekt vonatkozásában elfogadható 

támogatás mértékére. 

50 50 50 

Beruházás megvalósítása, amennyiben a 

célországi állami befektetés-ösztönzési 

szervezet/ügynökség/minisztérium/egyé

b szervezet által kiállított támogató 

nyilatkozat kifejezetten kitér a szervezet 

által, a projekt vonatkozásában 

elfogadható támogatás mértékére 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 %. 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 % 

A célországbeli 

szervezet által 

elfogadható 

támogatási 

mérték, de max 

50 % 

Megújulóenergia-termelésére irányuló 

fejlesztés 
50 50 45 

 

 
2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 
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Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Alkalmazott (ipari) kutatás 50 50 50 

Alkalmazott kutatás, ha a projekt 

hatékony együttműködést foglal 

magában vagy a projekt eredményeit 

széles körben terjesztik 

50 50 50 

Kísérleti fejlesztés 45 35 25 

Kísérleti fejlesztés, ha a 

projekthatékony együttműködést foglal 

magában vagy a projekt eredményeit 

széles körben terjesztik  

50 50 40 

 

b. Projekt menedzsment, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés 

költségei 

A tevékenységekre elszámolható támogatás összege azonos a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 2. § (1) 

f) pontjában meghatározott, de minimis támogatásként igénybe vehető összeggel. 

Tevékenység Kisvállalkozás (%) Középvállalkozás (%) Nagyvállalat (%) 

Projektmenedzsment 50 50 50 

Könyvvizsgálat 50 50 50 

Jogi szolgáltatás 50 50 50 

Tervezés és engedélyeztetés 50 50 50 

 
 
 
 


