
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás igénylésének feltételeihez 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (Forrásgazda) megbízásából a HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Támogató) az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

alapján pályázatot (a továbbiakban: Felhívás) hirdet Szerbia, Montenegró és Bosznia-

Hercegovina területén megvalósuló beruházások támogatására. 

 

1. A pályázat célja 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium olyan projekteket kíván támogatni, amelyek  

 a célországokban gazdasági tevékenységet ellátó új leányvállalat vagy projektcég vagy 

fióktelep létrehozására,  

 vagy meglévő fejlesztésére irányulnak, oly módon, hogy abban a Kedvezményezett, 

vagy a Kedvezményezetti konzorcium jelen Felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő 

tagjainak összessége többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal 

rendelkezzen. 

 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésére álló keretösszeg 7 131 790 476 Ft, azaz hétmilliárd-

százharmincegymillió-hétszázkilencvenezer-négyszázhetvenhat forint, az alábbiak szerint: 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet 

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. 

Célelőirányzatok alcím, 21. Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás jogcímcsoport (ÁHT-

azonosító: 379017) terhére. 

 

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

A pályázaton legalább 50 000 000 Ft és legfeljebb a felhívás keretösszegét meg nem haladó 

összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Jelen pályázati kiírás keretében önállóan 

támogatható tevékenységekre lehet pályázni regionális beruházási, illetve megújuló energia 

termeléséhez nyújtott beruházási támogatási jogcímeken. 

 

4. A támogatás mértéke 

A támogatás alapintenzitása 50%, mely – a nagyberuházások kivételével – 

középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 

százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés 

meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek. 

A fejlesztésekhez kapcsolódóan a támogatási intenzitások mértékére a Pályázati Útmutató 

„Elszámolható költségek” pontjában található táblázat az irányadó, kivéve, ha az adott ország 

vonatkozó jogszabálya a támogatási alapintenzitás tekintetében alacsonyabb értéket 

határoz meg. 



Saját forrásnak a regionális beruházási támogatás alkalmazásában a Kedvezményezett által a 

projekthez igénybe vett, állami forrást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, 

közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá 

közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A 

saját forrás biztosításának módját a Pályázati Útmutató „Pénzügyi információk” fejezet 

részletezi. 

 

5. A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítása a 3-6 havonta benyújtott beszámoló szerinti, jóváhagyott költségek 

utófinanszírozásával történik. Kifizetés igénylést kizárólag Kedvezményezett nyújthat be. A 

Kedvezményezett által benyújtott kifizetés igénylés tartalmazza a Konzorciumi partnerek, 

valamint a pályázó által elszámolni kívánt költségeket, és az azokat alátámasztó 

dokumentumokat is. 

A Kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegben Ávr. 87. § (1) bekezdése 

alapján előlegre jogosult, melyet a Támogatott a Támogatási Szerződés aláírása után igényelhet, 

azzal a feltétellel, hogy az első kifizetési kérelmet az előleg folyósításától számított 6. hónap 

végéig benyújtja. A kifizetési kérelem elmaradása a további támogatás felfüggesztését vonhatja 

maga után. 

Az előleg folyósításának feltétele a biztosítékok rendelkezésre állása. A folyósított előleggel a 

Támogatott legkésőbb a projekt végéig elszámolni köteles. 

Támogatás kizárólag köztartozásmentes Kedvezményezett részére folyósítható.  

A támogatás a Támogató által hitelesített és jóváhagyott kifizetés igénylés alapján kerül 

folyósításra. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához 

kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását 

igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének a 

támogatási időszakon belül meg kell történnie. 

 

6. Támogatási időszak 

A támogatott projekt megvalósításának maximális időtartama - az előkészítési időszakot is 

beleszámítva - 48 hónap, annak figyelembevételével, hogy a projekt megvalósulásának záró 

dátuma és a költségek elszámolhatóságának és a forrás felhasználásának végső határideje 

2024. december 31.  

A projekt keretében 2019.01.01-től a Támogatási Szerződésben rögzített záró dátumig 

felmerülő költségek számolhatók el azzal, hogy a támogatási kérelem (pályázat) benyújtását 

megelőzően azok kizárólag előkészítési tevékenységekhez (a projekt előkészítési fázisához) 

kapcsolhatók. 

A projekt megvalósítási fázisához kapcsolódó költségek a pályázat benyújtását megelőzően 

nem számolhatók el, azaz megkezdett beruházás nem támogatható. 

 

7. Beadható pályázatok száma 

Jelen Felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 

Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete 

alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több 

támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül 

elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb 

támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés 

meghozatalát vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési 

igénylésének benyújtását követően nyújtható be. 

 



8. A pályázók köre 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be az a Magyarországon székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált gazdasági tevékenységet folytató jogi 

személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján : 11):, 

 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 egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem 

számít bele, 

 

A Pályázó önállóan vagy maximum 5 tagot számot számláló Konzorcium vezetőjeként nyújthat 

be pályázatot, amelynek tagja lehet a célországi beruházást végrehajtó szervezet is. 

Konzorciumi támogatási kérelem benyújtására kizárólag 1 milliárd Ft támogatási igény felett 

van lehetőség. 

 

A Kedvezményezett és Konzorciumi Partnerek együttműködésének kereteit a Támogatási 

Szerződéshez kötelezően csatolandó Partnerségi Megállapodás rögzíti, amelyben a projekt 

végrehajtásával kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli. 

 

8.1. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki 

a) korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem 

számolt el, 

b) korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély 

nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, 

c) korábban a forrásgazdával, a Támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, 

megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban, 

d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön 

törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági 

nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll, 

e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, 

vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük 

szemben, 

f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt 

összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll 

fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte 

g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) -(4) bekezdése szerinti követelményeknek,  

i) az Ávr-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási 

szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, 

dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

8.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve megvalósítás 

módja vagy eredménye 

a) bűncselekménynek vágy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;  



b) alapvető emberi vágy alkotmányos jogot sért;  

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek 

méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a 

közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe 

ütközik.  

 

9. A pályázat benyújtásának módja és helye 

A regisztrált pályázóknak a pályázatot (kitöltött pályázati űrlapot és a Felhívásban, valamint a 

Pályázati Útmutatóban előírt mellékleteket) papír alapon 1 példányban, valamint 

elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen vagy 

pendrive-on, a cégszerűen aláírt és szkennelt dokumentumok mellett a kitöltött mellékletek 

szerkeszthető verzióban való csatolásával) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és 

cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban szükséges a Támogató székhelyére 

eljuttatni az alábbi módokon: 

a) ajánlott küldeményként postai úton, vagy 

b) 2019. december 3-ig munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között személyes átadással; 

 

A Támogató székhelye:  

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., 

1095 Budapest, Ipar utca 5. 

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás Program” 

 

10. A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje 2020. január 31. 23:59 óra 

 

11. Támogató 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt, 

1095 Budapest, Ipar utca 5. 

nyugatbalkan@hepa.hu  

 

12. A pályázat érvényességének vizsgálata 

A benyújtást követően a Támogató ellenőrzi a pályázat alábbi befogadási kritériumoknak való 

megfelelését. A pályázat érvényes, amennyiben 

 A pályázó előzetesen regisztrált, 

 a Kedvezményezett a támogatásra jogosultak közé tartozik, 

 a pályázatot, illetve a kötelezően benyújtandó mellékleteket a Felhívásban megjelölt 

módon és határidőig nyújtották be, 

 a pályázati dokumentáció (pályázati űrlap és mellékletek) a képviseletre jogosult 

személy(ek) által került aláírásra, 

 az igényelt támogatás összege eléri a Felhívás szerint adható minimális támogatási 

összeget,  

 a projekt megvalósítás időtartama, illetve a megvalósítás záró dátuma összhangban van 

a Felhívás szerinti határidővel, 

 a pályázati űrlapot magyar nyelven töltötték ki, 

 a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális 

támogatási intenzitást, 

 az újonnan létrehozott Projektcég kivételével a Kedvezményezett és/vagy a jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mint Konzorciumi Partner rendelkezik 

legalább egy lezárt üzleti évre vonatkozó mérleggel, az éves beszámolója/beszámolói 

mailto:nyugatbalkan@hepa.hu


és a közhiteles nyilvántartás alapján a saját tőkéje pozitív, és saját tőkéje a törzstőke 

(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá nem csökkent. 

Azok a pályázatok, melyek a befogadási kritériumok ellenőrzése során nem felelnek meg 

a fenti kritériumok valamelyikének, és érdemi vizsgálat nélkül automatikusan 

elutasításra kerülnek. 

A befogadási kritériumoknak való megfelelésről a Kedvezményezett a pályázati űrlapon általa 

megadott e-mail címre kap értesítést. 

Az elutasító döntésben megjelölésre kerül(nek) az elutasítás indoka(i). 

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel az előírt befogadási kritériumoknak, úgy a pályázat 

befogadásra kerül a beérkezést követő 7 napon belül.  

A befogadás kizárólag a pályázat befogadási kritériumoknak való megfelelőségét igazolja, nem 

jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését. 

 

13. A pályázat elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 

 

13.1. Formai ellenőrzés 

Az érvényes befogadott pályázatok esetében a Támogató formai ellenőrzést végez, amely során 

a Pályázati Útmutatóban felsorolt szempontokat vizsgálja. 

Amennyiben a feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok hiányosan vagy 

hibásan kerültek benyújtásra, a Támogató a pályázót a pályázati űrlapon általa megadott e-mail 

címen az összes hiány vagy hiba egyidejű megjelölésével, egy alkalommal, a hiánypótlási 

felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja 

fel. 

Ha a Pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem teljes körűen 

teljesíti, a pályázat elutasításra kerül. 

 

13.2. Szakmai értékelés: A befogadási és formai szempontoknak megfelelő 

pályázatokat a Támogató által kijelölt, a Támogatótól és a Bíráló Bizottságtól független 

szakértők értékelik. 

 

13.3. Döntéshozatal: A pályázatok két szakaszban kerülnek elbírálásra és értékelésre, 

a Pályázati Útmutatóban foglalt szempontok szerint. A 2019. december 3. napig a 

Támogató címére beérkezett pályázatok az első, amíg az ezt követően – a pályázat 

benyújtási határidőig – benyújtott pályázatok a második szakaszban kerülnek 

elbírálásra. 

  

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél 

nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A Támogató a támogatási 

döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó 

feltételeket. 

 

14. A pályázók döntést követő kiértesítése 

A pályázó a döntésről szóló értesítést a pályázati űrlapon általa megadott e-mail címen kapja 

meg a támogatási döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül.  

Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.  

A pályázattal kapcsolatos döntések a www.hepa.hu honlapon kerülnek közzétételre.  

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2020 első negyedéve 

 

15. szerződéskötés 



Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítéssel együtt 

szerződéskötési ajánlatot kap. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumokat a Kedvezményezett a támogatói döntésről szóló értesítés kézhezvételét 

követő 10 munkanapon belül köteles benyújtani. A támogatási szerződést a támogatási döntés 

meghozatalától számított legfeljebb 60 napon belül meg kell kötni, mely határidő legfeljebb 30 

nappal történő meghosszabbítását a Támogató legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti. 

A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza. 

 

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt célok és a 

vállalt feladatok teljesültek. A projekt megvalósításról szóló projektzáró jelentést és záró 

kifizetési igénylést legkésőbb a projekt megvalósulásának dátumát követő 30. napig kell 

benyújtani. A projektzárás időpontja a projektzáró jelentés Támogató általi elfogadásának 

napja. 

A Forrásgazda, a Támogató, valamint a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a 

teljes projekt megvalósítását, az igénybe vett támogatást, a saját és egyéb forrás rendeltetésszerű 

felhasználását a helyszínen ellenőrizni. A helyszíni ellenőrzés részletes szabályait a Pályázati 

Útmutató részletezi. 

 

17. Kifogás benyújtása 

A pályázó pályázatának befogadási, formai vagy szakmai okokból történő elutasítása ellen 

jogszabálysértés vagy a jelen Felhívás és Pályázati Útmutató szerinti tájékoztatásban foglaltak 

megsértése esetén kifogással élhet. A kifogást a Támogató címére írásban, postai úton kell 

benyújtani:  

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., 

1095 Budapest, Ipar utca 5. 

 

A kifogással kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza. 

 

18. További információk 

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait a 

folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. 

A Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt rendelkezések a fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló KKM rendelet előírásai alapján módosításra 

kerülhetnek. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra 

rendelkezésre álló keretösszeg – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta 

felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy 

módosított pályázati felhívás keretében. 

Jelen Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá és azok mellékletei együtt képezik a pályázati 

dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 

 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információ kérhető a Támogató 

ügyfélszolgálatának nyugatbalkan@hepa.hu e-mail címén.  

 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy kizárólag a benyújtási határidő lejártát 

megelőzően legalább 10 nappal megküldött kérdések megválaszolását garantáljuk.  

 

A Támogató felhívja a pályázni kívánó, valamint a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők 

figyelmét, hogy a teljes pályázati felhívást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Forrásgazda a 

mailto:nyugatbalkan@hepa.hu


jelen pályáztatásra (ideértve a pályázat lefolytatására) történő jogosultság alapjául szolgáló 

finanszírozást a Támogató szervezet számára bármilyen okból nem, vagy nem elegendő 

mértékben biztosítja. 

 

Budapest, 2022. augusztus 29. 


