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Nemzeti Exportvédelmi Program - Gyakran Ismétlődő Kérdések II.
Elszámolhatóak a pályázó magyar cég tagsági díjai német szakmai szervezetekben?
Nem számolhatók el. A Külpiacrajutási támogatás pályázatban támogatható tevékenységek
felsorolását a Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázat tartalmazza; tagsági díjat nem
tartalmaz a táblázat.
__________________________________________________________________________________
A reprezentációs költségek mik lehetnek? Étterem, szórakoztatóipar, ajándék?
Reprezentációs költségként pl. a catering-gel kapcsolatos költségek számolhatóak el.
__________________________________________________________________________________
Az eredményes piacra lépéshez német leányvállalat alapítását tervezzük. Ezzel kapcsolatos
kérdéseink. El lehet-e számolni a pályázó magyar vállalat 100%-os tulajdonába kerülő német
cégalapítással kapcsolatos egyszeri költségeket? A pályázó magyar vállalat 100%-os tulajdonában
lévő német vállalat alkalmazottainak bérköltsége elszámolható? Elszámolható a pályázó magyar
vállalat 100%-os tulajdonában lévő német leányvállalat tagsági díja német szakmai szervezetekben?
A Felhívás vissza nem térítendő támogatást biztosít annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai
vállalkozások külpiaci megjelenéshez kapcsolódó törekvéseit a Pályázati felhívás és útmutató 2.
fejezetében felsorolt tevékenységekkel összhangban.
Jelen Felhívás keretében pályázat benyújtására nem jogosultak azok a Pályázók, akik a támogatási
összeget más tevékenységekre tervezik felhasználni (pl.: cégalapítás, alkalmazottak bérköltsége,
külföldi szakmai szervezetek díjainak elszámolása).
__________________________________________________________________________________
A Pályázati felhívás és útmutató 7. fejezete szerint a dologi költségek mellett projektmenedzsmentre elszámolhatók személyi jellegű kiadások. A kérdésünk az lenne, hogy a dologi
költségekkel kapcsolatos – pl. online marketing anyagok grafikai munkái vagy honlapfejlesztéssel
kapcsolatos, stb. – kiadások során felmerülő személyi költségek (pl. grafikus, honlapszerkesztő, stb.
bérek) is elszámolhatók-e a projekt keretében?
Honlap fejlesztési tervek esetén érdemes figyelembe venni a Pályázati felhívás és útmutató két
fejezetét is (2. fejezet 5. alpont, 4. fejezet, 1. sz. táblázat f) pont).
Amennyiben a támogatható tevékenységek megvalósítására (online felület, értékesítési csatorna) és
külpiaci megjelenés megvalósítására fordítandók a tervezett projekt-menedzsment személyi
költségek, akkor támogathatók a tervezett honlap fejlesztéshez kapcsolódó költségek.
__________________________________________________________________________________
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Átmeneti támogatás igénybevétele esetén az 1. sz. táblázat összes tevékenysége választható
egyszerre?
Igen, az „Átmeneti támogatáshoz” választható az összes tevékenység egyszerre, a Pályázati felhívás és
útmutató 4. fejezet 1. bekezdése szerint. De figyelembe kell venni a 11. fejezet 'Az Átmeneti támogatás
igénybevételének feltételeit' is.
__________________________________________________________________________________
Csatolandó dokumentumok listája csak augusztus 3-án lesz elérhető? Regisztráció megtörtént, hol
lehet belépni a felületre?
A Pályázati felhívás és útmutató 15. fejezete sorolja fel a csatolandó dokumentumokat, a mellékletei
pedig a kérdéses dokumentummintákat. A felületre történő belépéshez szükséges linket a regisztráltak
e-mailben kapják meg az online pályázati rendszer megnyílása előtt.
__________________________________________________________________________________
Olvastuk a frissen megjelent Nemzeti Exportvédelmi Program feltételeit. Amit sajnos nem teljesen
értünk, és nem tudjuk, hogy ez alól van-e kivétel, az a vállalás. Úgy gondoljuk, hogy a mostani
helyzetben, amikor 2020-ban a cégek jelentős része nagy árbevétel visszaesést szenvedett el. Három
év alatt, amiből 1,5 év a megvalósítás, 30%-os árbevétel növekedést érjen el, és ehhez a 2019-es évet
veszik alapul, szinte lehetetlen. Ezzel azt vállalnánk, hogy ezen a válságon, aminek még a kellős
közepén vagyunk, a cég 3 év alatt nem hogy túllép, hanem még 30%-ot növekszik is. A mostani
időszakban ilyet bevállalni mi nem tudunk és ahogy sejtem sok cég nem. Van bármi más vállalási
opció?
A Pályázati felhívás és útmutató 9. fejezete minden Pályázó számára kötelező érvényű és eltérést nem
engedő a kötelező vállalás (+30%/3év) tekintetében.
__________________________________________________________________________________
Rossz, nem létező email címet adtam meg, de a rendszer nem enged újra regisztrálni, mert foglalt
adószámot jelez. Mi a teendő?
E-mail cím elírás esetén válaszlevélben kérjük, küldje el a jó e-mail címet. A helyes e-mail címeket
nyilvántartjuk és az online pályázati rendszer megnyílása előtt átvezetjük a pályázatok benyújtására
szolgáló elektronikus rendszer 2020. augusztus 3-tól megnyíló rendszerébe.
__________________________________________________________________________________
Szeretnék erre a programra pályázatot benyújtani, de a hepa.hu honlapon szereplő pályázati
mellékletek csak pdf formátumban nyílnak meg, amiket így nem lehet kitölteni. Legyenek szívesek
kitölthető formátumban elküldeni nekem a benyújtáshoz szükséges adatlapokat és nyilatkozatokat!
A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
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Pályázati felhívás 4. pont 1. sz. táblázatában h) soron feltüntetett minőségi tanúsítások megszerzése
jelenthet-e CE és UL minősítéseket, egyes külpiacra szánt termékek, termékcsoportok esetében.
Igen, jelenthet. A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet, 1. sz. táblázat, h) pontban támogatott
tevékenységek között felsorolásra került a „minősítési tanúsítások megszerzése” tevékenység.
__________________________________________________________________________________
A CoViD vírus miatt számos on-site konferencia meglepetésszerűen elmarad, és helyette virtuálisan
lesznek megtartva. Ezekre is érvényes a részvételi (kiállítói) díj támogatása?
Mivel a virtuális rendezvény megtartottnak minősül, a hozzá kapcsolódó költségek a Pályázati felhívás
és útmutató elszámolási szabályai szerint érvényesíthetőek.
__________________________________________________________________________________
A pályázati adatlap 6. pontjában kell megadni az utolsó 3 lezárt év gazdálkodási adatait - azonban a
táblázat fejlécében a 2017., 2018. és 2019. évek vannak feltüntetve. Jól gondolom-e, hogy
amennyiben a 2018-as az utolsó lezárt év (hiszen a 2019-es beszámolót csak szeptember 30-ig kell
leadni), akkor a 2016., 2017. és 2018. évi adatokat adjuk meg, és erről írjunk egy nyilatkozatot?
Az online felületen a következő lesz a kitöltési metódus: ha a 2016-os adat a pályázó szempontjából
nem releváns, mert a 2017., 2018. és a 2019. évek egyaránt lezárt üzleti évei, a 2016-os évre 0 értéket
kell feltüntetnie; amennyiben a 2019-os adat nem releváns a pályázó szempontjából, mert az még nem
lezárt üzleti éve, úgy a 2016., 2017. és 2018. évek adatai adandók meg, és a 2019-es mezőbe 0 érték
írandó.
__________________________________________________________________________________
A kérdésem az lenne, hogy az a cég, akinek nincs vagy eddig nem volt exportja, az elindulhat-e ezen
a pályázaton, vagy ennek hiányában, nem lesz sikeres a pályázati kérelem? Cégem egyébként
gyógyszer kiskereskedelemmel foglalkozik, és WEB áruház fejlesztését szeretnénk elkezdeni.
Olyan cég, amely még nem rendelkezik exportárbevétellel, a jelen Felhívás keretében nem jogosult
pályázat benyújtására. A Pályázati felhívás és útmutató 3. ’A támogatás igénybevételére jogosultak
köre’ fejezet egyértelműen meghatározza a jogosultak körét: „legalább egy lezárt üzleti évvel,
exportárbevétellel rendelkezők”.
__________________________________________________________________________________
A pályázati dokumentáció kötelező elemei között az f. pontban található igazolást milyen formában
várják el, mik a kötelező tartalmi elemei, a visszaesést milyen időszakhoz kell viszonyítani?
Amennyiben az "Átmeneti támogatást" választja, akkor szükséges igazolni azt a Pályázati felhívás és
útmutató 15. fejezet, f) pont alapján. A Pályázati felhívás és útmutató 11. fejezete részletezi az
„Átmeneti támogatással” kapcsolatos szabályokat. Az igazolásnak nincsen kötött formátuma.
__________________________________________________________________________________
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Ezúton szeretnék technikai segítséget kérni. A Pályázati adatlap, Pályázati nyilatkozat, De minimis
nyilatkozat, Megvalósítási ütemterv anyagai sajnos csak pdf formátumban érhetők el. Nagy
könnyebbséget jelentene, ha szerkeszthető word formátumban is megkaphatnánk a kitöltendőket.
A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
A pályázaton való induláshoz szükséges-e, hogy a pályázó a legutolsó lezárt év vonatkozásában,
lekönyvelt export árbevétellel rendelkezzen – mivel a 18. pontban említett feltételek közül, akkor is
tud minimum négyet teljesíteni, ha nem volt export bevétele?
Igen szükséges exportárbevétellel rendelkezni.
A Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezete szabályozza a pályázat benyújtására jogosultak körét:
legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból kimutatható exportárbevétellel rendelkező szervezet
pályázhat. Ezt egészítik ki a 18. fejezetben felsorolt feltételek: azon befogadott pályázatok részesülnek
támogatásban, amelyek legalább négyet teljesítenek az export potenciál alátámasztására vonatkozó
feltételek közül oly módon, hogy azok között az 1-3. szempontok közül legalább egy szerepel.
__________________________________________________________________________________
Jól értelmezem-e, hogy azt kell igazolnunk (a 9. oldal alján található b pont alapján), hogy a
“koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési
állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett”, valamint hogy ezért nem vagyunk felelősek (c
pont) és erre nincs biztosításunk (d pont)?
Igen, az "Átmeneti Támogatás" igénybevételének feltételeit a Pályázati felhívás és útmutató 11. fejezet
erre vonatkozó részének a-e), pontjai szerint szükséges igazolni, illetve az ott felsoroltakról nyilatkozni.
__________________________________________________________________________________
A pályázat kitöltés közben merült fel a következő kérdés a költségterv táblázattal kapcsolatban:
személyi jellegű költségként projekt menedzsment tevékenység elszámolható-e?
Igen, a Pályázati felhívás és útmutató 7. 'Elszámolható költségek' fejezetben részletezett felsorolás
szerint.
__________________________________________________________________________________
A pályázat kitöltés közben merült fel a következő kérdés a költségterv táblázattal kapcsolatban: a
személyi költségnek a teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összköltségének
30%-át?
Igen, a Pályázati felhívás és útmutató 7. 'Elszámolható költségek' fejezetben a ’Személyi költségek’ rész
alatt meghatározottak szerint.
__________________________________________________________________________________
Kérdésem, hogy a pályázó Kft.-ként 2019. március 28. óta működik. Pályázhat-e?
__________________________________________________________________________________
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A Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezete szerinti minimum feltételek mindegyikének teljesülnie kell
ahhoz, hogy a pályázó jogosult legyen pályázat benyújtására.
__________________________________________________________________________________
Egyéni vállalkozó pályázhat-e?
Nem pályázhat egyéni vállalkozó. A Pályázati felhívás és útmutató 3. ’Támogatás igénybevételére
jogosultak köre’ fejezet nem tartalmazza az egyéni vállalkozó GFO kódját: 231.
__________________________________________________________________________________
AZ EXP2020 referenciaszámú pályázattal kapcsolatban érdeklődnék, hogy jelenleg második körös
export beszállító is pályázhat-e?
Nem korlátozza a pályázat benyújtására jogosultak körét a Pályázati felhívás és útmutató 3. 'A
támogatás igénybevételére jogosultak köre' fejezet az alapján, hogy a Pályázó első vagy második körös
export beszállító. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy pályázat benyújtására csak azok a Pályázók
jogosultak, akik megfelelnek a fent említett 3. fejezetben leírtaknak (exportárbevétel, lezárt üzleti év
és GFO kód stb.).
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás és útmutató 18. pontban szereplő 3. sz. táblázat 1-3 szempontjainak való
megfelelés bizonyítása ebben az esetben hogyan történhet?
Az 1. és 2. feltétel esetében: az adott évekre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló másolatának, vagy egyszerűsített éves beszámolóval
rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó, és az azt megelőző lezárt teljes (365 napot jelentő)
üzleti év főkönyvi kivonatának, külföldi vevőanalitikának csatolása révén.
A 3. feltétel esetében: a megfelelő célterületek kiválasztásával és bemutatásával a pályázati adatlapon.
__________________________________________________________________________________
Augusztus 3-án nyitják meg az online felületet és a beérkezés sorrendjében, a keret kimerüléséig
lehet benyújtani a pályázatokat. Nem lehet-e a pályázati felületet előbb megnyitni, hogy az
megismerhető legyen? Lesz-e pl. letölthető, kitöltésre alkalmas word dokumentum-csomag? A
jelenlegi pdf-eket nem tudjuk használni, szükség lenne a word verziókra. A felületen nem lesz-e más
anyag, amit kérhetnek (pl. csatolunk CV-t, de azt majd csatolni kell, vagy kitölteni az online felületen
bizonyos cellákat? Vagy mindkettőre szükség lesz)?
Nem nyílik meg hamarabb az adatlap kitöltésére szolgáló online felület. A 2020. augusztus 3-tól
elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására.
Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott csatolt alátámasztó
dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során. A felületen
felcsatolandó és mezőkitöltések alapján a rendszerben generálódó dokumentumok egyaránt vannak.
__________________________________________________________________________________
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A pályázatban van lehetőség a szabadalmi költségek elszámolására? A külpiaci sikereink egyik
kritikus pontja a szabadalmak. Jelenleg több szabadalmi folyamatunk van a világ különböző
pontjain.
A Pályázati felhívás és útmutató 7. fejezetében az elszámolható költségek között szabadalmi díj nem
szerepel.
__________________________________________________________________________________
Átolvasva a feltételrendszert, kifejezetten érinti a mi ágazatunkat a kiírás. Gyógyfürdő és kapcsolódó
szálláshely-szolgáltatás, a vendégkör közel 85%-a külföldi. A nemzetközi forgalom visszaesése
jelentősen sújtotta egységünket. A meglévő vendégkör visszaszerzése és egyfajta újrapozícionálás a
célunk. A beszámoló adatoktól függetlenül, a beutazó turizmus közgazdasági értelemben ún.
láthatatlan export-nak minősül. Jogosultak vagyunk részt venni a pályázaton a "láthatatlan export"értékesítéssel, ha a beszámolóban nem teljesítjük a 20%-os, illetve 50 millió Ft-os kritériumot?
A vállalkozás abban az esetben nyújthat be sikeresen pályázatot, ha megfelel a Pályázati felhívás és
útmutató 3. fejezetében foglalt minimumkövetelményeknek és a 4. fejezetben foglalt tevékenységek
valamelyikét szeretné megvalósítani, valamint figyelembe veszi a 18. fejezet 2. bekezdésében foglalt
előírásokat.
__________________________________________________________________________________
Jogosultak vagyunk részt venni a pályázaton a "láthatatlan export"-értékesítéssel, ha a
beszámolóban nem teljesítjük a 20%-os, illetve 50 millió Ft-os kritériumot? Átolvasva a
feltételrendszert, kifejezetten érinti a mi ágazatunkat a kiírás. Gyógyfürdő és kapcsolódó szálláshelyszolgáltatás, a vendégkör közel 85%-a külföldi. A nemzetközi forgalom visszaesése jelentősen
sújtotta egységünket. A meglévő vendégkör visszaszerzése és egyfajta újrapozícionálás a célunk. A
beszámoló adatoktól függetlenül, a beutazó turizmus közgazdasági értelemben ún. láthatatlan
export-nak minősül.
A vállalkozás abban az esetben nyújthat be sikeresen pályázatot, ha megfelel a Pályázati felhívás és
útmutató 3. fejezetében foglalt minimumkövetelményeknek és a 4. fejezetben foglalt tevékenységek
valamelyikét szeretné megvalósítani, valamint figyelembe veszi a 18. fejezet 2. bekezdésében foglalt
előírásokat.
__________________________________________________________________________________
Jól értem-e, hogy mivel a 18. pontban szereplő táblázat 1. és 2. pontja valóban export árbevételt
követel, azonban a 3. nem, így export árbevétel nélkül is jogosult lehet egy pályázó?
Exportárbevétel nélkül nem jogosult pályázat benyújtására az érdeklődő. Az erre vonatkozó
minimumkövetelményt a Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezete tartalmazza.
__________________________________________________________________________________
Szeretnénk érdeklődni, hogy a 'Külpiacrajutási Támogatás’ pályázati felhívásban lehet-e több
célpiacot (akár EU tagállamot, akár EU-n kívülit) megcélozni az exportcélú marketingtevékenységgel,
vagy csak egy adott országot választhatunk?
__________________________________________________________________________________
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Több országot is választhatnak. A Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezete az exporttevékenység
növelését fogalmazza meg a Felhívás céljaként, de nem korlátozza a pályázat benyújtását egy-egy
országra.
__________________________________________________________________________________
Tervezett tevékenység: cégünkről és termékünkről információt biztosító weboldalunk lefordítása a
kimagasló potenciállal rendelkező országok helyi nyelvére. Célország lenne mind Brazília,
Olaszország és/vagy Kína. Amennyiben lehet több országot is megcélozni, kell-e bizonyítani, hogy a
célországokban már volt export tevékenységünk?
Nem azt kell bizonyítani, hogy az adott célországba volt-e már exporttevékenység, hanem csupán azt,
hogy volt-e már a pályázó cégnek egyáltalán exporttevékenysége; ld. Pályázati felhívás és útmutató 3.
fejezet.
__________________________________________________________________________________
9. pontban (Kötelező Vállalás) szereplő 30% árbevételi növekményt egy piacról kell teljesítenünk,
vagy az megosztható több piacról származó exporttal, amelyek a projekt keretében végzett
tevékenységhez (idegennyelvű weboldalak fejlesztése és marketingelése) szorosan köthetőek?
Megosztható több piac közt az exportbevétel 30%-os növekménye. Azt nem szabályozza a Pályázati
felhívás és útmutató, hogy melyik célpiacról mennyi exportárbevétel növekmény származik, mindössze
a növekmény értékét határozza meg; ld. Pályázati felhívás és útmutató 9. fejezet.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk de minimis támogatás iránt pályázatot kíván benyújtani a HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. által a Nemzeti Exportvédelmi Program keretében kiírt
Külpiaci Támogatásra. A pályázat kapcsán szeretnénk érdeklődni, hogyha EU-s országban kívánunk
már elkészített TV-reklámot megjelentetni, akkor a televíziós reklámidő/műsoridő megvásárlása
támogatható-e ezen pályázat keretében?
Televíziós reklámidő/műsoridő költsége támogatható. Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni az
igényelt támogatási jogcímeknek való megfelelőséget a pályázó szervezet szempontjából.
__________________________________________________________________________________
A költségvetést árajánlattal szükséges alátámasztani? Ha igen, az árajánlatok tekintetében van-e az
ajánlatokra, azok részletességére vonatkozó formai követelmény? (pl.: kiállításon való részvétel
esetén stand kiviteli terv szükséges-e?)
Árajánlatok csatolása nem kötelező, de a költségek megalapozottságának megítélését nagyban segítik,
ha benyújtásra kerülnek árajánlatok.
__________________________________________________________________________________
Cégünk pályázni kíván a Külpiacrajutási Támogatásra, amelyhez a beadandó mellékletekre
szerkeszthető Word formátumban is szükségünk lenne. Kérem, küldjék el azt a linket, ahol a csatolt
dokumentumok a kért formátumban elérhetőek, vagy küldjék meg részünkre válasz emailben a
Word dokumentumokat.
__________________________________________________________________________________
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Sajnos nem áll módunkban a pályázati adatlap mellékleteit előzetesen megküldeni. A 2020. augusztus
3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási kérelmek
benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott csatolt
alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során. A felületen
felcsatolandó és mezőkitöltések alapján a rendszerben generálódó dokumentumok egyaránt vannak.
__________________________________________________________________________________
Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott csatolt alátámasztó
dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során?
Igen, kizárólag a 2020. augusztus 3-án, munkaidőben megnyíló elektronikus pályázati felületen
keresztül megadott adatok és információk, valamint az ott csatolt alátámasztó dokumentumok
vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás 3. pontjában szereplő „A támogatás igénybevételére jogosultak köre” részben
kötelezőként jelölik meg az exportárbevételt és referenciát. Az exportárbevétel főkönyvi kivonattal
alátámasztható, azonban a referencia alátámasztását a felhívás nem részletezi. Milyen
dokumentummal szükséges igazolni, hogy nem csak exportárbevétellel, hanem referenciával is
rendelkezik egy pályázó?
A legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból kimutatható exportárbevétellel rendelkező vállalkozás
indulhat a pályázaton. Az exportárbevétel igazolása a lezárt üzleti év beszámolójával, vagy azzal
egyenértékű pénzügyi dokumentummal történhet. A pályázó jogosultságához szükséges referenciát az
exportárbevétel feltételezi a Pályázati felhívás és útmutató „3. A támogatás igénybevételére jogosultak
köre” fejezetben foglaltak alapján.
__________________________________________________________________________________
A piacravitel igazolására elfogadható-e egy megvalósult prototípusfejlesztés, aminek az
eredményéből már megrendelés született és annak teljesítése is megvan?
A Pályázati felhívás és útmutató keretében kizárólag a támogatási időszak során (2020. augusztus 3. és
2021. november 30. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított,
és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, szakmailag teljesült, a támogatási
összeg felhasználási határidejéig (legkésőbb 2021. november 30.) kiállított bizonylatokkal
alátámasztott, és a támogatási összeg felhasználási határidejéig pénzügyileg teljesített kiadások
számolhatók el.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben több célterületet választ egy adott pályázó, minden célterületként megjelölt országban
kell, hogy legyen már kialakított kapcsolata?
Nem szükséges, hogy rendelkezzen a pályázó a célterületként megjelölt országban jelenleg is
kialakított üzleti kapcsolatokkal.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Amennyiben egy cégnek volt az elmúlt három évben export árbevétele, de nem az utolsó lezárt
évben, az jogosult pályázni? Elvárás, hogy az utolsó lezárt évben legyen exportárbevétele?
A Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezet nem írja elő, hogy folyamatosan legyen exportárbevétele a
pályázónak, mindössze abban szabályozza a pályázat benyújtására jogosultak körét, hogy
"exportárbevétellel rendelkezzenek". Az exportárbevétel, mint jogosultsági előírás tehát bármely
lezárt pénzügyi év beszámolójával alátámasztottan igazolható.
A fentiek feltételek teljesülése mellett a Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet 3. sz. táblázatában
szereplő 1-3. szempont közül legalább egynek teljesülnie kell az export potenciál alátámasztására
vonatkozó feltételek közül. A táblázat 1-2. feltételei írják elő az utolsó 2, illetve 3 lezárt üzleti évből
származó exportbevétel meglétét. A 3. szempont az EU-n kívüli célterületek megjelölésére vonatkozik.
Az 1-3. pont közül kötelezően választandó és teljesítendő legalább 1 szempont, melyek közül a 3.
szempont nem kötődik export árbevétel igazolásához. A Pályázónak tehát nem szükséges több éves
exportárbevétellel, illetve az utolsó lezárt évben exportárbevétellel rendelkeznie a támogatás
elnyeréséhez, amennyiben EU-n kívüli célterületet is megjelöl, és további 3 szempontot teljesít a
Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet 3. sz. táblázatában foglaltak közül.
Romániai leányvállalat volt már több kiállításon és természetesen van több együttműködése jogi
személyiségű társasággal. Ez elfogadható a Felhívás 3. sz. táblázat 5. és 6. pontjának
alátámasztására?
Amennyiben az export tevékenységre irányult az említett együttműködés, akkor elfogadható az
exportpotenciál igazolására – ld. Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet, 3. sz. táblázat, 5-6. sor.
__________________________________________________________________________________
A pályázati kiírás 18. fejezetében rögzített feltételrendszer 2. pontjának esetében szeretném kérni
segítségüket az értelmezésben. "A pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év exportból
származó éves nettó árbevételének átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot.” Ez alatt folyamatos,
növekedést értünk, vagy elfogadott az is, ha például a visszamérés első két éve között 20%-os
visszaesés volt, míg a harmadik évre a második év közel megduplázódott, és így átlagában teljesül
az 5% feletti növekedés a bázisévhez képest.
Javaslat az értelmezésre: Mindhárom év esetében a vizsgált évet megelőző év tekintendő a bázisnak,
a vizsgált év bázis évhez képesti növekedési mértéke a keresett növekedési mérték. Mindhárom évben
ki kell számolni az előző évhez képest elért növekedést százalékban kifejezve. Amennyiben az
évenkénti növekedés százalékos mértékének súlyozatlan számtani átlaga eléri az 5%-ot, a szempont
figyelembe vehető az értékelés során. Példák:
Bázis év:100
1. év: 101 --> 1%
2. év: 109 --> 7,9%
3. év: 118 --> 8,2%
Átlag: 5,7%
Bázis év:100
__________________________________________________________________________________
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1. év: 120 --> 20%
2. év: 117 --> -2,5%
3. év: 115 --> -1,7%
Átlag: 5,2%
__________________________________________________________________________________
A tervezett projekt célterülete EU-n kívüli területeket (is) magába foglal." Terveink szerint egy olyan
Németországban megrendezésre kerülő nemzetközi kiállításon szeretnénk részt venni (és erre
pályázni) ahol NEM EU-os országokból is érkeznek mind kiállítók, mind látogatók, úgy mint Szerbia,
Ukrajna, Oroszország, UK, Közel-Kelet stb. tehát ilyen módon a projekt célterülete EU-n kívüli
területeket is magába foglal, jó eséllyel építenénk külkapcsolatokat. Ez ilyen módon a pályázat
szempontjából elfogadható megközelítés?
Igen, benyújtható pályázat olyan külpiaci megjelenéseket célzó projektekre, melynek keretében az EUn kívüli üzleti partnerek megjelenése várható. Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet: "A pályázat
további célja ... az export nagyfokú földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentése az Európai
Unión kívüli export részarányának növelése révén".
__________________________________________________________________________________
A felhívás 3. pontja azt írja, hogy csak exportárbevétellel és referenciával rendelkező vállalkozások
indulhatnak. A felhívás 18. fejezet 3. számú táblázata szerint pedig az 1-3 értékelési szempont közül
minimum 1 teljesítése kötelező, ahhoz, hogy pályázni tudjon egy cég. Ennek kapcsán kérdésem: Jól
értjük-e, hogy példaként egy olyan cég, akinek a 2018. és 2019. üzleti évben az összárbevételéhez
képest 5-5% volt az export árbevétele (összegszerűen 5-5 millió Ft), de mondjuk Németországba és
Kanadába is terjeszkedne, akkor indulhatunk a pályázaton?
A Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezete szerint a legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból
kimutatható exportárbevétellel rendelkező vállalkozás indulhat a pályázaton. Az exportárbevétel
igazolása kizárólag a (bármely) lezárt üzleti év beszámolójával, vagy azzal egyenértékű pénzügyi
dokumentummal történhet.
18. fejezet 3. sz. táblázatában szereplő 3. szempont az EU-n kívüli célterületek megjelölésére
vonatkozik (pl. Kanada). Az 1-3. pont közül kötelezően választandó és teljesítendő legalább 1
szempont, melyek közül a 3. szempont nem kötődik export árbevétel igazolásához. A Pályázónak tehát
nem szükséges több éves exportárbevétellel rendelkeznie a támogatás elnyeréséhez, amennyiben EUn kívüli célterületet is megjelöl, és további 3 szempontot teljesít a Pályázati felhívás és útmutató 18.
fejezet 3. sz. táblázatában foglaltak közül.
Pályázó egyszerre több országban is tervezhet külpiaci megjelenéseket és pályázhat azokra.
__________________________________________________________________________________
Tehát, ha jól értjük, akkor is indulhatunk a pályázaton, ha unión kívüli országot jelölünk meg
célországnak, és volt ugyan export árbevételünk az utolsó két lezárt évben, de annak mértéke nem
éri a 20%-ot az összárbevételhez képest vagy az 50 millió Ft-ot, illetve nem is növekedett 5%-ot
meghaladóan?
__________________________________________________________________________________
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A kérdés részleteiben kerül megválaszolásra az alábbiak szerint:
1, Igen, Pályázó igényelhet támogatást EU-n kívüli célországokban tervezett külpiaci megjelenésekre a
Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezete szerint.
2, Igen, az exportárbevétellel rendelkező vállalkozások pályázat benyújtására jogosultak a Pályázati
felhívás és útmutató 3. fejezete szerint.
3, Igen, ha a Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezetében megfogalmazott szempontrendszer szerint
az első három szempont közül az elsőt és a másodikat nem teljesítik, akkor még a harmadik teljesítése
lehetséges, és ebben az esetben – amennyiben további 3 (tehát összesen 4) feltétel teljesül – a pályázó
jogosult lehet támogatásra.
__________________________________________________________________________________
A felhívás 3. fejezete, ahogy már idéztem azt írja, hogy olyan vállalkozások indulhatnak akik
rendelkeznek "export árbevétellel és referenciával". Kérdésem, hogy a referencia mire kell, hogy
szóljon? Hogyan kell igazolni?
A legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból kimutatható exportárbevétellel rendelkező vállalkozás
indulhat a pályázaton. Az exportárbevétel igazolása a lezárt üzleti év beszámolójával, vagy azzal
egyenértékű pénzügyi dokumentummal történhet. A pályázó jogosultságához szükséges referenciát az
exportárbevétel feltételezi a Pályázati felhívás és útmutató „3. A támogatás igénybevételére jogosultak
köre” fejezetben foglaltak alapján.
__________________________________________________________________________________
Mit jelent pontosan a pályázók körénél az a megfogalmazás, hogy referenciával kell rendelkeznie a
pályázónak? Feltétel-e az, hogy abban a célországban legyen referenciám, ahová a pályázat
keretében menni szeretnék? Vagy ha a vállalkozásnak eddig csak Angliában volt például
együttműködése, de most Németországba szeretne menni a projekt keretében egy kiállításra (és
Németországban még nem volt üzleti kapcsolata), akkor az elfogadható?
A legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból kimutatható exportárbevétellel rendelkező vállalkozás
indulhat a pályázaton. Az exportárbevétel igazolása a lezárt üzleti év beszámolójával, vagy azzal
egyenértékű pénzügyi dokumentummal történhet. A pályázó jogosultságához szükséges referenciát az
exportárbevétel feltételezi a Pályázati felhívás és útmutató „3. A támogatás igénybevételére jogosultak
köre” fejezetben foglaltak alapján.
A Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet 3. számú táblázatában szereplő, választható értékelési
szempontok között továbbá szerepel, hogy amennyiben pályázó legalább egy, külföldi székhelyű, jogi
személyiségű partnerrel kialakított meglévő, vagy a közlemúltban lebonyolított export tevékenységgel
kapcsolatos együttműködésről referenciát tud igazolni, úgy már csak további 3 szempontnak kell
megfelelnie, amelyek között szerepelnie kell az 1., a 2., és/vagy a 3. szempont(ok)nak is.
Más országban tervezett külpiaci megjelenés is támogatható tevékenység. Nem feltétele, hogy
ugyanabban a célországban rendelkezzen referenciával.
__________________________________________________________________________________
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A vállalkozás webshopot szeretne létrehozni több idegen nyelven is. A webshop mellé viszont
szeretne egy honlapot is létrehozni magyar és idegen nyelven is, hiszen marketing szempontból ez
is fontos, illetve a honlapról lenne elérhető a webshop is. A webshop mellett a honlap létrehozás
támogatható valamelyik tevékenység keretében?
A Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet, 5) pontja tartalmazza az online értékesítési csatornák
kialakítását (webshop), ami külpiaci megjelenéshez kapcsolódó törekvésnek minősül, ezért
támogatható.
A honlap fejlesztés célja az online értékesítés támogatása, ezért támogatható. Pályázati felhívás és
útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázatának f sora alapján: „ebben a kategóriában informatikai fejlesztések
támogathatók, melynek célja az online értékesítés támogatása”.
__________________________________________________________________________________
Előregisztráltunk már, a támogatás összege esetlegesen változtatható–e kis mértékben a pályázat
beadása során az előregisztrált összeghez képest?
Az igényelt támogatás összege a végleges pályázatbenyújtás pillanatáig módosítható, azonban kérjük,
hogy a regisztráció során olyan összeget szíveskedjenek megadni, ami a legközelebb áll majd a
ténylegesen igényelt támogatási összeghez.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk 2018. január 1-től Kisvállalati adó (KIVA) adózói körbe tartozik. Jól gondoljuk, hogy a
személyi jellegű költségek esetén nem elszámolható költségnek minősül: a kisvállalati adó (KIVA)?
Ha, igen a költségtervben a személyi jellegű költségek 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó oszlopában nullás értékeket kell feltüntetnünk, így a Kisvállalati adó nem
kerül betervezésre?
A személyi jellegű költségek esetén a kisvállalati adó (KIVA) nem minősül elszámolható költségnek.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk vezetői rendelkeznek minősített aláírással, szeretnénk megkérdezni a pályázat
elbírálásához benyújtandó dokumentumokat be lehet adni minősített aláírással ellenjegyezve vagy
ragaszkodnak a Pályázati felhívás és útmutatóban leírtakhoz?
pl: ,,A 15. a)-d) pontban jelzett dokumentumok az elektronikus pályázatkezelő rendszerben történt
adatrögzítés után tölthetőek le. Ezeket a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírását
követően, szkennelt formában (pdf) kell feltölteni a pályázatkezelő rendszer erre kijelölt helyére. „
Ha, a fent említett pontokhoz a pdf. dokumentumokat minősített aláírással ellátva nyújtjuk be,
megfelelünk a pályázati előírásoknak? Szükséges ebben az esetben záradékolni? (Természetesen a
,,Pályázati nyilatkozatot” eredeti aláírással, postai úton szeretnénk beadni.)
A Pályázati felhívás és útmutatóban a pályázat benyújtásának módjára vonatkozó szabályok a bennük
megfogalmazottaktól nem engednek eltérést, így az érvényes pályázatbenyújtás érdekében kérjük a
leírtak pontos betartását.
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A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
Ha szakmailag megfelelően alátámasztjuk, a pályázat megvalósítása során több Kolléga is végezhet
egy időben projektmenedzsmenti feladatokat?
A pályázat megvalósításában résztvevők száma nincs szabályozva, mindössze a projektmenedzsmentre
elszámolható költségek aránya, mely nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének
30%-át.
__________________________________________________________________________________
Pályázati felhívás ,,11. Átmeneti támogatással kapcsolatos szabályok” pont d) pontja alatt
elfogadható a ,,Budapest Főváros Kormányhivatala a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor
magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása” című projekt, mint megmentési célú
támogatás?
Pályázati felhívás és útmutató 11. fejezet d) pont da) alpontja a "Megmentési célú támogatás és
kölcsön"-höz kapcsolódik.
Amennyiben az említett projekt megmentési célú és emellett a pályázó a kölcsönt még nem fizette
vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, akkor a nehéz helyzetben levő vállalkozás
megállapításának kritériumai közül ezt az alpontot teljesítette.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás 18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje
pontjának 2) alpontja szerint:
Pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének
átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot.”
Ha jól értjük a bázis a 2016-os üzleti év, és onnantól kell megfelelni az előírt átlag 5%-os export
növekedésnek. Ha a pályázónak sem 2016-ban, sem 2017-ben még nem volt exportbevétele, de
2018-ban már igen és a 2019-es növekedés pedig jócskán meghaladja az előírt 5%+5%+5%-ot, akkor
a pályázó megfelel ennek a feltételnek?
Számokkal tegyük fel: 2016-os export árbevétel 100 egység, az előírt átlagos éves 5%-os
növekedéssel 2017-ben: 105 egység (100x1,05), 2018-ban: 110,25 egység (105x1,05), 2019-ben:
115,7625 egység (110,25x1,05) az elvárás. Ha a vállalkozásnak 2016-ban és 2017-ben 0 egység export
bevétele volt és csak 2018-ban volt 100 egység exportbevétele, ami 2019-ben már meghaladta a
115,7625 egységet (tehát a növekedés nagyobb mint 15,7625%), akkor megfelel ennek a
kritériumnak?
A Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezetében szereplő 3. sz. táblázat 2. szempontja csak abban az
esetben teljesíthető, amennyiben a pályázónak az utolsó három lezárt üzleti évében volt export
árbevétele. Ha az utolsó három üzleti év bármelyikében az export bevétel 0 (nulla), abban az esetben
nem számítható átlag, így ezen szempont nem teljesül.
__________________________________________________________________________________
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A pályázati felhívás 18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje
pontjának 3) alpontja szerint:
„A pályázat hozzájárul a hazai exporttevékenység földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség
csökkentéséhez, vagyis a projekt célterülete Európai Unión kívüli területeket (is) magába foglal.”
Kérjük a tisztelt kiírót, erősítsék meg, hogy az Egyesült Királyságot - az Európai Tanács (EU) 2020/135
Határozatának (2020. január 30.) megfelelően - nem tekintik Európai Unión belüli területnek.
Az említett dokumentum " Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból
és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (EGTvonatkozású szöveg)" az Európai Tanács (EU) 2020/135 Határozatát tartalmazza, melynek értelmében
az Egyesült Királyság nem tekinthető az Európai Unió tagországának.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás 18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje
pontjának 9) alpontja szerint:
„A támogatást igénylő vagy annak üzleti vezetője vett már részt legalább egy termék/technológia/
szolgáltatás piacra viteli folyamatának menedzselésében.”
Kérjük legyenek kedvesek nyilatkozni, hogy ebbe a feltételbe beleszámít-e az az adott
szolgáltatás/termék is, amivel a vállalkozás indulni kíván a pályázaton.
Az említett alpont a termék/szolgáltatás piacravitelével foglalkozó személyek esetében az export
potenciál igazolására vonatkozó feltétel; azaz a támogatást igénylő, vagy annak üzleti vezetőjének
szakmai tapasztalatát kell alátámasztani.
__________________________________________________________________________________
Kérem abban szíves Iránymutatásukat, hogy abban az esetben, ha cégünknek eddig még nem volt
export árbevétele azonban a pályázati kiírás alábbi pontjának megfelel (és több másik pontjának is,
azaz több mint négy feltételnek)?
Olyan cég, amely nem rendelkezik exportárbevétellel, a jelen felhívás keretében nem jogosult pályázat
benyújtására. A Pályázati felhívás és útmutató 3. ’A támogatás igénybevételére jogosultak köre’ fejezet
egyértelműen meghatározza a jogosultak körét: „legalább egy lezárt üzleti évvel, exportárbevétellel
rendelkezők…”
__________________________________________________________________________________
„Pályázati felhívás 4. pont 1 sz. táblázat alapján, tevékenység megnevezése:
c, árubemutató szervezése, cégprezentáció, ehhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás,
üzletember találkozó szervezése külpiacon”
Árubemutató szervezése, cégprezentáció helyszíne lehet-e a vállalkozás telephelye (HUKiskunhalas), vagy csak külföldi bemutató szervezés lehetséges?
__________________________________________________________________________________
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Természetesen a cég-és árubemutató keretében a potenciális külföldi partnerek kerülnének
meghívásra, előzetes piackutatás alapján.
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázat c) pontja pontosan meghatározza a
rendezvények helyszínét is a leírás utolsó részében:
"c) árubemutató szervezése, ... üzletember találkozó szervezése külpiacon"
Azonban a Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet 1) pontja szerint a támogatási kérelem benyújtható
nemzetközi hatókörű hazai kiállításokon és rendezvényeken való megjelenésre is.
__________________________________________________________________________________
Ezzel a pályázattal kapcsolatban keresném Önöket. A linkről letöltött adatlapok nem szerkeszthető
formátumúak- ezek szerint kézzel írva kérik a pályázatot?
https://hepa.hu/palyazatok/Nemzeti-Exportvedelmi-Program
A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
Beadható-e egy olyan pályázat, ami több egymástól részben elkülönülő külpiaci megjelenést
támogatását kéri? Pl: Kiállítási részvételt az Európai Unióban (1 számú táblázat b pont), illetve
roadshow szervezését Európai Unión kívüli országban (1 számú pályázat e pont)? Pl. Japánban? Ha
igen akkor ezek költségének felvitele, hogy történik a Költségtervben?
Igen, választható többféle külpiaci megjelenés támogatása egymástól eltérő földrajzi helyeken, a
Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. bekezdés szerint feltételek figyelembe vételével.
__________________________________________________________________________________
Exportárbevétel minimum: Pályázati adatlap II. fejezet / 9. táblázat 1.sor / ’Export potenciál
igazolására vonatkozó’ oszlopban található a minimum elvárás „… Az utolsó két lezárt üzleti évben
az exportból származó árbevétele elérte az összes árbevétel 20%-át, vagy elérte az 50 millió Ft-ot.”
Ugyanakkor, ez ellentmond a pályázati felhívásnak, mivel ez választható jogosultsági szempont, 1-3
pontok közül 1-et kell választani.
A pályázati felhívás 3. 'A támogatás igénybevételére jogosultak köre' sem ezt tartalmazza.
A Pályázati felhívás és útmutató két pontja nem áll egymással ellentmondásban. A 3. fejezet ismerteti
a pályázat benyújtására jogosultak körét, míg a Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezete a pályázat
értékelésének szempontrendszeréről tájékoztatja a pályázókat. A 18. fejezet 3. sz. táblázatának 1. sora
pedig a szempontrendszer egyik feltételét részletezi.
Lehetséges olyan pályázó, aki nem teljesíti a 3. sz. táblázat első három sorából az összeset, de eléri a
minimum elvárást; azaz legalább egy feltételt teljesít az első 3 pontból – és további 3 pontot a teljes
felsorolásból – az export potenciál alátámasztására vonatkozó feltételek közül.
__________________________________________________________________________________
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Érdeklődni szeretnénk, hogy pályázati felhívás 4. c) pontjában szereplő üzletember találkozó
költségei abban az esetben is elszámolhatóak-e, amennyiben az esemény Magyarországon kerül
megrendezésre, de külföldi potenciális partnerek részvételével.
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázat c) pontja pontosan meghatározza a
rendezvények helyszínét is a leírás utolsó részében.
"c) árubemutató szervezése, ... üzletember találkozó szervezése külpiacon"
Azonban a Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet 1) pontja szerint a támogatási kérelem benyújtható
nemzetközi hatókörű hazai kiállításokon és rendezvényeken való megjelenésre is.
__________________________________________________________________________________
Érdeklődni szeretnénk, hogy a pályázati felhívás 4. e) pontja keretében van-e lehetőség hazai, a
vállalat telephelyén bemutatóterem létrehozásához kapcsolódó költségek elszámolására,
amennyiben az külföldi partnerek tájékoztatására is szolgál. Tekintettel arra, hogy az exporthoz
kötődő beszállítói tevékenység feltételezi a helyszínen a gyártási képesség bemutatását már a
kapcsolatfelvétel legelső fázisában, ezért fontos a bemutatóterem megléte.
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet e) pontja pontosan meghatározza az áru és szolgáltatás
bemutatására szolgáló projektek helyszínét a leírás utolsó részében:
"e) áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítása külföldön"
__________________________________________________________________________________
A költségterv excelt ebben a formában kell majd feltölteni, vagy lesz erre egy űrlap, ahol külön fel
kell tölteni a költségsorokat?
A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során
__________________________________________________________________________________
Csak a pályázati nyilatkozatot kell postázni a total pályázati anyagot nem?
A Pályázati felhívás és útmutató 15. 'A pályázat benyújtásának módja és határideje’ c. fejezete alapján:
A pályázati rendszerből elérhető Pályázati nyilatkozatot 1 db eredeti példányban, cégszerűen aláírva,
tértivevényes postai küldeményként postázni kell a HEPA részére az alábbi levelezési címre:
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, a pályázatnak az elektronikus pályázati rendszer által
generált azonosító számát, valamint a „Pályázati nyilatkozat külpiacrajutási támogatáshoz” feliratot. A
borítékban a Pályázati nyilatkozat eredeti példányán kívül egyéb dokumentum nem szerepelhet.
__________________________________________________________________________________
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3. táblázat 1. pontjában foglaltak szerint: Az utolsó két lezárt üzleti évben az exportból származó
árbevétele elérte az összes árbevétel 20%-át, vagy elérte az 50 millió Ft-ot.
Az utolsó 2 árbevételének összegének 20%-át kell nézni?
Továbbá évente kell, vagy a 2 lezárt üzleti év exportból származó árbevételének az összegének kell
elérnie az 50 millió Ft-ot?
Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet 3. sz. táblázat 1. sor "Az utolsó két lezárt üzleti évben az
exportból származó árbevétele elérte az összes árbevétel 20%-át, vagy elérte az 50 millió Ft-ot."
Az utolsó két lezárt üzleti év adatait együttesen kell figyelembe venni, hogy elérte-e az exportárbevétel
az összes árbevétel 20%-át, vagy az 50 millió Ft-ot!
__________________________________________________________________________________
A bázisévnek a 2019-es évet tekintik. Ebből kifolyólag az a kérdés áll fenn, hogy a cégnek
rendelkeznie kell-e a 2019-es beszámolóval?
Amennyiben a költségek pénzügyi elszámolására gondolt, akkor igen, rendelkeznie kell.
A Pályázati felhívás és útmutató 9. fejezetben "bázisévként" meghatározott 2019. év lezárt üzleti
beszámolóját a hatályos jogszabályok szerint el kell készíteni a pénzügyi elszámolhatóság legvégső
határidejére.
__________________________________________________________________________________
A pályázati kiírásban szereplő 18. pontjában találhat 3.sz. táblázat 2. pontját, melyben a pályázat
benyújtását megelőző három lezárt üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének átlagos
növekedése meghaladta az 5%-ot. rész " tisztázását kérném Önöktől.
Jelen esetben cégünk bázis éve a 2017-es év, melyben exportból származó árbevételünk 0 Ft volt.
Viszont 2018. évre már meghaladta a 10 millió Ft-ot, 2019-ben meg a 100milliós export árbevételt is
átléptük.
Ebben az esetben is jogosultak vagyunk a pályázat benyújtására??? Egyértelműen látszik az
exportból származó árbevétel növekedés a bázis évhez képest.
A szempont csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a pályázónak az utolsó három lezárt üzleti
évében volt export árbevétele. Ha az utolsó három üzleti év bármelyikében az export bevétel 0 (nulla),
abban az esetben nem számítható átlag, így ezen szempont nem teljesül. (Pályázati felhívás és
útmutató 18. fejezet 3. sz. táblázat 2. pont)
__________________________________________________________________________________
A Külpiacrajutási Támogatás 1-es programjában szolgáltatás export fejlesztése is szóba jöhet?
A Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet 1 - 7. pontokban részletesen felsorolja, hogy milyen külpiaci
megjelenésekhez biztosít támogatási összeget a Külpiacrajutási Támogatás.

__________________________________________________________________________________
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Amennyiben a kérdésben szereplő exportfejlesztést ezen pontok valamelyikének alkalmazásával
tervezik megvalósítani, akkor abban az esetben a külpiaci megjelenés támogatására nyújtható be
pályázat.
__________________________________________________________________________________
A tervezett projekt célterülete EU-n kívüli területeket (is) magába foglal." Terveink szerint egy olyan
Németországban megrendezésre kerülő nemzetközi kiállításon szeretnénk részt venni (és erre
pályázni) ahol NEM EU-s országokból is érkeznek mind kiállítók, mind látogatók, úgy mint Szerbia,
Ukrajna, Oroszország, UK, Közel-Kelet stb., tehát ilyen módon a projekt célterülete EU-n kívüli
területeket is magába foglal, jó eséllyel építenénk külkapcsolatokat. Ez ilyen módon a pályázat
szempontjából elfogadható megközelítés?
Igen, benyújtható pályázat olyan külpiaci megjelenéseket célzó projektekre, melynek keretében az EUn kívüli üzleti partnerek megjelenése várható.
Pályázati felhívás 2. fejezet: "A pályázat további célja ... az export nagyfokú földrajzi koncentrációjából
fakadó kitettség csökkentése az Európai Unión kívüli export részarányának növelése révén."
__________________________________________________________________________________
A felhívás 3. pontja azt írja, hogy csak exportárbevételel és referenciával rendelkező vállalkozások
indulhatnak. A felhívás 18. fejezet 3. számú táblázata szerint pedig az 1-3 értékelési szempont közül
minimum 1 teljesítése kötelező, ahhoz, hogy pályázni tudjon egy cég. Ennek kapcsán kérdésem:
- Jól értjük-e, hogy példaként egy olyan cég, akinek a 2018. és 2019 üzleti évben az összárbevételéhez
képest 5-5% volt az export árbevétele (összegszerűen 5-5 millió Ft), de mondjuk Németországban és
Kanadában is terjeszkedne, akkor indulhatunk a pályázaton?
Amennyiben a cég teljesíti a Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet 3. sz. táblázatra vonatkozó
feltételeket a leírt befogadási szempontok szerint, akkor indulhat a pályázaton.
A pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének
átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot.
Pályázó egyszerre több országban is tervezhet külpiaci megjelenéséket és pályázhat azokra.
__________________________________________________________________________________
Ha jól értjük akkor is indulhatunk a pályázaton, ha unión kívüli országot jelölünk meg célországnak,
és volt ugyan export árbevételünk az utolsó két lezárt évben, de annak mértéke nem éri a 20%-ot az
összárbevételhez képest vagy az 50 millió Ft-ot, illetve nem is növekedett 5%-ot meghaladóan?
A kérdés részleteiben kerül megválaszolásra az alábbiak szerint:
1, Igen, igényelhetnek támogatást EU-n kívüli célországokban tervezett külpiaci megjelenésekre a
Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezete alapján.
2, Igen, az exportárbevétellel rendelkező vállalkozások pályázat benyújtására jogosultak a Pályázati
felhívás és útmutató 3. fejezete szerint.
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3, Igen, amennyiben a Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezetében megfogalmazott
szempontrendszer szerint az első három szempont közül az 1-t és 2-t nem teljesítik, akkor még a
harmadik teljesítése esetén jogosultak lehetnek támogatásra.
__________________________________________________________________________________
A felhívás 3. fejezete, ahogy már idéztem azt írja, hogy olyan vállalkozások indulhatnak, akik
rendelkeznek "export árbevétellel és referenciával". Kérdésem, hogy a referencia mire kell, hogy
szóljon? Hogyan kell igazolni?
A legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból kimutatható exportárbevétellel rendelkező vállalkozás
indulhat a pályázaton. Az exportárbevétel igazolása a lezárt üzleti év beszámolójával, vagy azzal
egyenértékű pénzügyi dokumentummal történhet. A pályázó jogosultságához szükséges referenciát az
exportárbevétel feltételezi a Pályázati felhívás és útmutató „3. A támogatás igénybevételére jogosultak
köre” fejezetben foglaltak alapján.
__________________________________________________________________________________
A vállalkozás webshopot szeretne létrehozni több idegen nyelven is. A webshop mellé viszont
szeretne egy honlapot is létrehozni magyar és idegen nyelven is, hiszen marketing szempontból ez
is fontos, illetve a honlapról lenne elérhető a webshop is. A webshop mellett a honlap létrehozás
támogatható valamelyik tevékenység keretében?
Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet, 5) pontja szerint online értékesítési csatornák kialakítása
(webshop) támogatható külpiaci megjelenéshez kapcsolódó törekvés, ezért támogatható.
A honlap-fejlesztés célja az online értékesítés támogatása, ezért támogatható. Pályázati felhívás és
útmutató 4. fejezet 1sz. táblázat f sor alapján: ebben a kategóriában informatikai fejlesztések
támogathatók, melynek célja az online értékesítés támogatása.
__________________________________________________________________________________
A Beutaztató utazási irodák tevékenység exportnak minősül, e szerint vezetjük a könyvelést és
adózunk is, tehát mi szerintünk jogosultak vagyunk, a pályázaton részvételre, kérem ennek
megerősítését.
Amennyiben az említett tevékenység exporttevékenységnek minősül és megfelelnek a Pályázati
felhívás és útmutató 3. fejezet többi feltételének is, akkor jogosultak pályázat benyújtására.
__________________________________________________________________________________
Előregisztráltunk már ..a támogatás összege esetlegesen változtatható –e kis mértékben a pályázat
beadása során az előregisztrált összeghez képest??
Az igényelt támogatás összege a benyújtás pillanatáig módosítható, a könnyebb tervezhetőség
érdekében azonban kérjük, hogy a regisztráció során olyan összeget szíveskedjenek megadni, ami a
legközelebb áll majd a ténylegesen igényelt támogatási összeghez.
__________________________________________________________________________________
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Társaságunk vezetői rendelkeznek minősített aláírással, szeretnénk megkérdezni a pályázat
elbírálásához benyújtandó dokumentumokat be lehet adni minősített aláírással ellenjegyezve vagy
ragaszkodnak a Pályázati felhívás és útmutatóban leírtakhoz?
pl: ,,A 15. a)-d) pontban jelzett dokumentumok az elektronikus pályázatkezelő rendszerben történt
adatrögzítés után tölthetőek le. Ezeket a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírását
követően, szkennelt formában (pdf) kell feltölteni a pályázatkezelő rendszer erre kijelölt helyére. „
Ha, a fent említett pontokhoz a pdf. dokumentumokat minősített aláírással ellátva nyújtjuk be,
megfelelünk a pályázati előírásoknak? Szükséges ebben az esetben záradékolni? (Természetesen a
,,Pályázati nyilatkozatot” eredeti aláírással, postai úton szeretnénk beadni.)
A pályázati felhívásban leírtak a meghatározók a pályázat benyújtásakor.
A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
Ha szakmailag megfelelően alátámasztjuk, a pályázat megvalósítása során több Kolléga is végezhet
egy időben projektmenedzsmenti feladatokat?
A pályázatban tevékenykedők száma nincs szabályozva, mindössze a projektmenedzsmentre
elszámolható költségek aránya, mely nem haladhatja meg a támogatási összeg 30%-át.
__________________________________________________________________________________
Pályázati felhívás ,,11. Átmeneti támogatással kapcsolatos szabályok” pont d) pontja alatt
elfogadható a ,,Budapest Főváros Kormányhivatala a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor
magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása” című projekt, mint megmentési célú
támogatás?
Pályázati felhívás és útmutató 11. fejezet d) pont da) alpontja a "Megmentési célú támogatás és
kölcsön" visszafizetéséhez kapcsolódik. Amennyiben az említett projekt megmentési célú és emellett
a pályázó a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, akkor
a nehéz helyzetben levő vállalkozás megállapításának kritériumai közül ez az alpontot teljesítette.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás 18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje
pontjának 2) alpontja szerint:
pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének
átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot.”
Ha jól értjük a bázis a 2016-os üzleti év, és onnantól kell megfelelni az előírt átlag 5%-os export
növekedésnek. Ha a pályázónak sem 2016-ban, sem 2017-ben még nem volt exportbevétele, de
2018-ban már igen és a 2019-es növekedés pedig jócskán meghaladja az előírt 5%+5%+5%-ot, akkor
a pályázó megfelel ennek a feltételnek?
__________________________________________________________________________________
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Számokkal tegyük fel: 2016-os export árbevétel 100 egység, az előírt átlagos éves 5%-os
növekedéssel 2017-ben: 105 egység (100x1,05), 2018-ban: 110,25 egység (105x1,05), 2019-ben:
115,7625 egység (110,25x1,05) az elvárás. Ha a vállalkozásnak 2016-ban és 2017-ben 0 egység export
bevétele volt és csak 2018-ban volt 100 egység exportbevétele, ami 2019-ben már meghaladta a
115,7625 egységet (tehát a növekedés nagyobb, mint 15,7625%), akkor megfelel ennek a
kritériumnak?
A szempont csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a pályázónak az utolsó három lezárt üzleti
évében volt exportárbevétele. Ha az utolsó három üzleti év bármelyikében az export bevétel 0 (nulla),
abban az esetben nem számítható átlag, így a szempont nem teljesül.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás 18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje
pontjának 9) alpontja szerint:
„A támogatást igénylő vagy annak üzleti vezetője vett már részt legalább egy termék/technológia/
szolgáltatás piacra viteli folyamatának menedzselésében.”
Kérjük, legyenek kedvesek nyilatkozni, hogy ebbe a feltételbe beleszámít-e az az adott
szolgáltatás/termék is, amivel a vállalkozás indulni kíván a pályázaton.
Az említett alpont a termék/szolgáltatás piacra vitelével foglalkozó személyek esetében az export
potenciál igazolására vonatkozó feltétel.
__________________________________________________________________________________
Kérem abban szíves Iránymutatásukat, hogy abban az esetben, ha cégünknek eddig még nem volt
export árbevétele azonban a pályázati kiírás alábbi pontjának megfelel (és több másik pontjának is,
azaz több mint négy feltételnek)?
“A pályázat hozzájárul a hazai exporttevékenység földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség
csökkentéséhez, vagyis a projekt célterülete Európai Unión kívüli területeket (is) magába foglal.”
Akkor jól értelmeztük-e a pályázati kiírást és cégünk alkalmas arra, hogy induljon a pályázaton?
Olyan cég, amely még nem rendelkezik exportárbevétellel, a jelen felhívás keretében nem jogosult
pályázat benyújtására. A Pályázati Felhívás 3. ’A támogatás igénybevételére jogosultak köre’ fejezet
egyértelműen meghatározza a jogosultak körét: „legalább egy lezárt üzleti évvel, exportárbevétellel
rendelkezők…”
__________________________________________________________________________________
„Pályázati felhívás 4. pont 1 sz. táblázat alapján, tevékenység megnevezése:
c, árubemutató szervezése, cégprezentáció, ehhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás,
üzletember találkozó szervezése külpiacon”
Árubemutató szervezése, cégprezentáció helyszíne lehet-e a vállalkozás telephelye (HUKiskunhalas) vagy csak külföldi bemutató szervezés lehetséges?

__________________________________________________________________________________
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Természetesen a cég-és árubemutató keretében a potenciális külföldi partnerek kerülnének
meghívásra, előzetes piackutatás alapján.
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázat c) pontja pontosan meghatározza a
rendezvények helyszínét is a leírás utolsó részében: "c) árubemutató szervezése, ... üzletember
találkozó szervezése külpiacon"
Azonban a Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet 1) pontja szerint a támogatási kérelem benyújtható
nemzetközi hatókörű hazai kiállításokon és rendezvényeken való megjelenésre.
__________________________________________________________________________________
A pályázattal kapcsolatban keresném Önöket. A linkről letöltött adatlapok nem szerkeszthető
formátumúak- ezek szerint kézzel írva kérik a pályázatot?
https://hepa.hu/palyazatok/Nemzeti-Exportvedelmi-Program
A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
Beadható-e egy olyan pályázat, ami több egymástól részben elkülönülő külpiaci megjelenést
támogatását kéri? Pl: Kiállítási részvételt az Európai Unióban (1 számú táblázat b pont), illetve
roadshow szervezését Európai Unión kívüli országban (1 számú pályázat e pont)? Pl Japánban? Ha
igen akkor ezek költségének felvitele, hogy történik a Költségtervben?
Igen, választható többféle külpiaci megjelenés támogatása, egymástól eltérő földrajzi helyeken is, a
Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. bekezdés szerint feltételek figyelembe vételével.
__________________________________________________________________________________
Exportárbevétel minimum: Pályázati adatlap II. fejezet / 9. táblázat 1. sor / ’Export potenciál
igazolására vonatkozó’ oszlopban található a minimum elvárás „… Az utolsó két lezárt üzleti évben
az exportból származó árbevétele elérte az összes árbevétel 20%-át, vagy elérte az 50 millió Ft-ot.”
Ugyanakkor, ez ellentmond a pályázati felhívásnak, mivel ez választható jogosultsági szempont, 1-3
pontok közül 1-et kell választani.
A pályázati felhívás 3. 'A támogatás igénybevételére jogosultak köre' sem ezt tartalmazza.
A Pályázati felhívás és útmutató két pontja nem áll egymással ellentmondásban. A 3. fejezet ismerteti
a pályázat benyújtására jogosultak körét, míg a Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezete a pályázat
értékelésének szempontrendszeréről tájékoztatja a pályázókat. A 18. fejezet 3. sz. táblázatának 1. sora
pedig a szempontrendszer egyik feltételét részletezi.
Lehetséges olyan pályázó, aki nem teljesíti a 3. sz. táblázat első három sorából az összeset, de eléri a
minimum elvárást; azaz minimum egy feltételt teljesít az első 3 pontból az exportpotenciál
alátámasztására vonatkozó feltételek közül.
__________________________________________________________________________________
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A felhívás nem határoz meg minimum export árbevételt, sem összegben, sem pedig %-os értékben.
Amellett, ha a GYIK-ban rögzítettek kötelezőek lennének, a Pályázati adatlap II. fejezet / 9. táblázat
1-3 sor lenne értelmezhetetlen, pontosabban a táblázathoz tartozó instrukció: Támogatásban – a
rendelkezésre álló keret erejéig – azon befogadott pályázatok részesülnek, amelyek legalább négyet
teljesítenek az alábbi, export potenciál alátámasztására vonatkozó feltételek közül oly módon, hogy
azok között az 1-3. szempontok közül legalább egy szerepel.
Hisz ha a GYIK-ban foglaltak kötelezőek lennének minden pályázó számára, akkor az 1-3
szempontokból az 1. és 2. automatikusan teljesülne.
A pályázati felhívás nem határoz meg exportárbevétel minimumot, azonban a pályázat benyújtására
jogosultaknak rendelkezniük kell exportárbevétellel a Pályázati felhívás és útmutató 3. fejezete
alapján. A hivatkozott 3. sz. táblázat a Pályázati felhívás és útmutató 18. sz. fejezetében található. A
szempontrendszer leírja, hogy az exportpotenciál igazolására vonatkozó feltételek közül mennyit
szükséges teljesíteni a pályázat befogadásának feltételeként. (A 3. sz. táblázatban szereplő feltételek
közül minimum négynek kell megfelelni oly módon, hogy az 1-3. szempont közül legalább egy
teljesüljön.)
__________________________________________________________________________________
Érdeklődni szeretnénk, hogy pályázati felhívás 4. c) pontjában szereplő üzletember találkozó
költségei abban az esetben is elszámolhatóak-e, amennyiben az esemény Magyarországon kerül
megrendezésre, de külföldi potenciális partnerek részvételével.
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázat c) pontja pontosan meghatározza a
rendezvények helyszínét is a leírás utolsó részében: "c) árubemutató szervezése, ... üzletember
találkozó szervezése külpiacon"
Azonban a Pályázati felhívás és útmutató 2. fejezet 1) pontja szerint a támogatási kérelem benyújtható
nemzetközi hatókörű hazai kiállításokon és rendezvényeken való megjelenésre.
__________________________________________________________________________________
Továbbá érdeklődni szeretnénk, hogy a pályázati felhívás 4. e) pontja keretében van-e lehetőség
hazai, a vállalat telephelyén bemutatóterem létrehozásához kapcsolódó költségek elszámolására,
amennyiben az külföldi partnerek tájékoztatására is szolgál. Tekintettel arra, hogy az exporthoz
kötődő beszállítói tevékenység feltételezi a helyszínen a gyártási képesség bemutatását már a
kapcsolatfelvétel legelső fázisában, ezért fontos a bemutatóterem megléte.
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázat e) pontja pontosan meghatározza az áru és
szolgáltatás bemutatására szolgáló projektek helyszínét: "e) áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló
projektek beindítása külföldön".
__________________________________________________________________________________
A költségterv Excelt ebben a formában kell majd feltölteni, vagy lesz erre egy űrlap, ahol külön fel
kell tölteni a költségsorokat?
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A 2020. augusztus 3-tól elérhetővé váló online adatlap kitöltésével nyílik majd lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására. Kizárólag az ezen a felületen megadott adatok és információk, valamint az ott
csatolt alátámasztó dokumentumok vehetőek figyelembe a támogatási kérelmek értékelése során.
__________________________________________________________________________________
A pályázati kiírásban szereplő 18. pontjában találhat 3. sz. táblázat 2. pontját, melyben a pályázat
benyújtását megelőző három lezárt üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének átlagos
növekedése meghaladta az 5%-ot. rész " tisztázását kérném Önöktől.
Jelen esetben cégünk bázis éve a 2017.es év, melyben exportból származó árbevételünk 0Ft volt.
Viszont 2018 évre már meghaladta a 10millió Ft-ot, 2019-ben meg a 100milliós export árbevételt is
átléptük.
Ebben az esetben is jogosultak vagyunk a pályázat benyújtására? Egyértelműen látszik az exportból
származó árbevétel növekedés a bázis évhez képest.
A szempont csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a pályázónak az utolsó három lezárt üzleti
évében volt export árbevétele. Ha az utolsó három üzleti év bármelyikében az export bevétel 0 (nulla),
abban az esetben nem számítható átlag, így a szempont nem teljesül.
__________________________________________________________________________________
3 ország is választható egyszerre? Minden országban 2-3 kiállításra és a hozzá kapcsolódó
tevékenységekre pályázna a kedvezményezett a megvalósítási időszakban.
A felhívás nem zárja ki, hogy a tevékenységek több ország piacain való megjelenést is célozzák.
__________________________________________________________________________________
Átmeneti támogatáshoz hogyan kell igazolni, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati
összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal
visszaesett? 2019.03.12 és 2019.07.31 és 2020. év ugyan ezen időszakának összehasonlításával ez
elfogadható? Erre elég egy saját formátumú kimutatás, cégszerűen aláírva vagy szükséges
alátámasztó dokumentum is? Ha szükséges, akkor mely dokumentumok elfogadhatóak?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
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A Költségterv táblázatban a "2.5. Fentiekbe nem sorolható egyéb dologi kiadások" között szerepel a
"Egyéb dologi kiadások: Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsíttatása". Egy irányítási rendszer bevezetése azonban általában
valamilyen szoftver beszerzését is magában foglalja. A szoftverbeszerzés költségét itt, vagy az
immateriális javak beszerzésénél kell szerepeltetni?
Amennyiben a beszerzett szoftver immateriális javak soron kerül majd be a vállalkozás könyveibe,
akkor immateriális javak soron kell betervezni a projekt költségvetésébe.
__________________________________________________________________________________
A költségek alátámasztásához szükséges ajánlatot benyújtani?
Árajánlatok csatolása nem kötelező, de költségek megalapozottságának megítélését segíti.
__________________________________________________________________________________
Az alábbi feltétel teljesülését, hogyan kell bizonyítani: "A pályázat hozzájárul a hazai
exporttevékenység földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentéséhez, vagyis a projekt
célterülete Európai Unión kívüli területeket (is) magába foglal."
Határozott célunk Unión kívüli területeken is terjeszkedni, de hogy konkrét export tevékenység is
meg fog tudni valósulni a projekt hatására, az a mostani gazdasági helyzetben nem lehet 100%-osan
garantálni.
A pályázat benyújtása során elegendő a pályázati adatlapon a megfelelő célterületet bemutatni.
__________________________________________________________________________________
Mely költségeket szükséges előzetesen árajánlatokkal is alátámasztani?
Árajánlatok csatolása nem kötelező, de költségek megalapozottságának megítélését segíti.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás szerint azon vállalkozások igényelhetnek átmeneti támogatást, amelyek a
koronavírus járvány miatti nehéz helyzetben lévő vállalkozássá váltak, vagy azok akiknek egyéb
pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak.
Mivel nem minősülünk nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, emiatt érdeklődni szeretnék, hogy az
egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségek alatt mit érthetünk (pl.: árbevétel, rendelésállomány és
létszám csökkenés) és ezen nehézségek alátámasztására milyen dokumentumokat szükséges
benyújtani?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
__________________________________________________________________________________
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megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
Külpiacra jutás pályázat esetében amennyiben pályázó arra szeretne támogatást, hogy itt
Magyarországon szervezzen egy árubemutatót, amire meghívja a külföldi partnereit melyik
támogatható tevékenységben gondolkodhatunk.
Nem, csak a külpiacon megvalósuló árubemutató, cégprezentáció, üzletember találkozó támogatható
a Pályázati felhívás és útmutató alapján.
__________________________________________________________________________________
A pályázati dokumentáció kötelező elemei között az f. pontban található igazolást milyen formában
várják el, mik a kötelező tartalmi elemei, a visszaesést milyen időszakhoz kell viszonyítani?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
A 3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre pont szerint „Jelen Felhívás keretében pályázat
benyújtására jogosultak önállóan a magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró, legalább
egy lezárt üzleti évvel, exportárbevétellel és referenciával rendelkező, …” vállalkozások
pályázhatnak. Az egy lezárt üzleti évnek teljes (365 nap) üzleti évnek kell lennie?
Nem, jelen pályázati felhívásra a nem teljes, de lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások is
pályázhatnak. Az értékelési szempontoknál (ahol az releváns), azonban csak teljes (365 napot felölelő)
üzleti évek adatai vehetőek figyelembe.
__________________________________________________________________________________
Kell e igazolnunk, hogy a vállalatnak bármilyen “egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei
támadtak”, vagy elegendő e erre önmagában a 25%-ot meghaladó árbevétel visszaesés igazolása?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
__________________________________________________________________________________
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megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
25%-ot meghaladó árbevétel visszaesés az igazolásra megfelelő mód e a 2019-es és 2020-as évek
azonos időszakára (mondjuk első félévre) vonatkozó aktuális árbevétel (értékesítésre került
leszámlázott tételek összege) összehasonlítása?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
25%-ot meghaladó árbevétel visszaesés igazolására szükséges e ehhez valamilyen alátámasztó
dokumentumot csatolni a pályázati adatlaphoz? Ha igen, akkor mi legyen az?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben egy pályázó vállalkozás saját tőkéje negatív, igényelhet-e kizárólag de minimis
jogcímen támogatást a Felhívás keretében?
Igen.
__________________________________________________________________________________
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Rendelkezik lezárt üzleti évvel, de nem teljes lezárt üzleti évnek számít!
Amennyibe az a kérdés, hogy jogosult-e pályázatot benyújtani, úgy a válasz igen! Jelen pályázati
felhívásra a nem teljes, de lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások is pályázhatnak. Az értékelési
szempontoknál (ahol az releváns), azonban csak teljes (365 napot felölelő) üzleti évek adatai vehetőek
figyelembe.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás tartalmazza azt, hogy átmeneti támogatás IS igényelhető (a Covid miatt nehéz
helyzetben lévő vállalkozások számára), de lehetőséget ad kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás és vásárokon való részvételhez nyújtott támogatásra, illetve de minimis lehívásra is.
Vállalatunk nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, szakkiállításon rendezvényen
történő részvétel támogatására szeretnénk pályázni, ami 50% intenzitású, valamint de minimis
keretből szeretnénk gazdálkodni.
A 2020. augusztus 3. munkaidőben megnyíló elektronikus pályázati felület kitöltő-programjában a
pályázó választhatja ki, hogy mely jogcíme(ke)n igényli a támogatást. A pályázati adatlapban foglalt
nyilatkozati pontok annak függvényében jelennek majd meg (kerülnek a rendszerből kigenerálásra),
hogy mely jogcíme(ke)t választotta a pályázó.
__________________________________________________________________________________
Pályázati felhívás 17. oldala szerint felhatalmazó (inkasszó) leveleket kér minden fizetési számlához
kapcsolódóan. Az eddigi tapasztalat az volt, hogy a pályázati dokumentum csomagban benne volt,
hogy pontosan hogy kérik ezt, a Támogató melyik bankszámlája lenne a ’kedvezményezett’. Ilyen
lesz majd? Ha igen, mikor? Ha csak a 3-án megnyíló felületről tölthetjük le, akkor az megint
időveszteség, mert személyesen kell bemenni a bankba.
Vagy megfogalmazhatjuk mi és még augusztus 3. előtt ezt el lehet intézni?
A felhatalmazó leveleket a támogatói okirat kiállításához kell benyújtani.
__________________________________________________________________________________
Ha a tervezett kiállítás elmarad, vagy önhibánkon kívül nem tudunk kiutazni, van lehetőség
módosításra, és a megítélt forrás más területen való elköltésére?
• Idénre nagy tervezett költésünk egy amerikai kiállítás, amire szeretnénk pályázatban támogatást
kérni. Sajnos azonban a jelenlegi COVID helyzet miatt a részvételi lehetőség bizonytalan, ugyanis
nem látjuk előre, milyen korlátozások lesznek érvényben decemberben.
Amennyiben a tervezett tevékenységek megvalósításra nem kerül(het) sor, úgy a Támogató fenntartja
az egyedi mérlegelés jogát a támogatott projekt tartalmának módosítása tekintetében.
__________________________________________________________________________________
11. Átmeneti támogatással kapcsolatos szabályok pontban szereplő első mondatot úgy kell-e
értelmezni, hogy
Akkor jogosult az átmeneti támogatásra a pályázó, ha
__________________________________________________________________________________
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1. 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben
levő vállalkozásnak
ÉS
2.a) a koronavírus-járvány következtében azzá vált,
VAGY
2.b) egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak?
Igen, az értelmezés helyes.
__________________________________________________________________________________
„Az átmeneti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a Pályázó a pályázatában” kezdetű
felsorolás b) pontjában szereplő árbevétel, vagy megrendelési állomány legalább 25%-os
csökkenésének mi az idő horizontja, mi a bázis amihez viszonyítani kell? mi ennek a pontos
kiszámítási szabálya? Pl. vírus előtti hónapokhoz (2020.01-02.hó) viszonyított árbevétel vagy
megrendelési állomány csökkentés? Pontosan milyen alátámasztó dokumentumokat szükséges
csatolnia a pályázónak ezekhez?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
A regisztráció során megadott: projekt adatai, költségvetése, tartalma típusú információk mennyire
kötelező érvényűek a pályázati doku beadásakor?
Tehát: Elképzelhető, hogy a pályázati anyag összeállításakor módosul a pontos projektösszeg, 1-2
adat, tartalmi elemek
Ez probléma lehet-e?
__________________________________________________________________________________
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben az adott vállalkozás HIPA által meghirdetett
pályázaton kimerítette a maximális 800 000 euro támogatási keretet, abban az esetben indulhat-e
az EXP2020 pályázaton?
Igen, de átmeneti támogatás jogcímen nem igényelhet támogatást.
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
Az EXP2020 kiírásban indulhat-e olyan cég, akinek van lezárt üzleti éve (2019), de nem teljes 365-ös?
Jelen pályázati felhívásra a nem teljes, de lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások is pályázhatnak.
Az értékelési szempontoknál (ahol az releváns), azonban csak teljes (365 napot felölelő) üzleti évek
adatai vehetőek figyelembe.
__________________________________________________________________________________
A GYIK-ban megjelent válasz az első kérdésre nem biztos hogy egyértelmű. A megjelent szerint:
Cégünk tulajdonosi szerkezete miatt, 25%+1 szavat az állami tulajdon a társaságban. A kisebbségi
állami tulajdonhányad az kizáró ok?
Igen. A nem befektetési célú (pl. részben vagy állami forrásokból létrehozott befektetési alap)
közvetett vagy közvetlen állami tulajdon kizáró oknak minősül a Pályázati felhívás és útmutató 3.
fejezetében foglaltaknak megfelelően.
Az alábbiakban található cégünk tulajdonosi szerkezete részletesen (szerk.: az e-mailben megküldött
üzleti adatokat a GYIK-ban nem tüntetjük fel, de a válaszadáshoz felhasználtuk). Ez alapján állást
tudnak foglalni, hogy részt vehetünk-e a pályázatban?
Megerősítjük a korábbi válaszunkat. Amennyiben nem befektetési alapként. Mivel a vállalkozás
részben állami tulajdonú (és az állami tulajdon nem befektetési alapon, hanem állami
vállalaton/vagyonkezelőn keresztül biztosított), a vállalkozás nem jogosult pályázni a felhíváson.
__________________________________________________________________________________
Az átmeneti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a koronavírus-járvány miatt az árbevétel,
vagy megrendelési állomány értéke legalább 25 %-kal visszaessen. Mihez viszonyítva kell ezt a
feltételt értelmezni, azaz mely időszakokat, időintervallumokat kell figyelembe venni a
járványhelyzet előtti és utáni árbevétel, vagy megrendelési állomány meghatározása során?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a pályázatot átmeneti támogatás igénybevétele céljából nyújtja be a pályázó, de a
pályázat elbírálása során a jogosultság fennállása nem nyer megfelelően igazolást, úgy van-e
lehetőség más támogatási formára (pl. de minimis) áttérni?
__________________________________________________________________________________
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A támogatási kérelem elutasítását, és az elutasítást okozó részletek kijavítását követően, amennyiben
a felhívás felfüggesztésére, vagy lezárására addig nem kerül sor, minden pályázónak lehetősége van
arra, hogy ismételten támogatási kérelmet nyújtson be.
__________________________________________________________________________________
A 7. pontban felsorolt elszámolható költségek körében említésre kerültek a reklám, marketing és
média kiadások (9. pont), viszont az 1. sz. táblázatban a reklámozási tevékenység nem került
említésre. Az online hirdetési felületen történő hirdetésfeladás költsége elszámolható költségnek
minősül?
A Pályázati felhívás és útmutató 4. fejezet 1. sz. táblázatban szereplő támogatható tevékenységekhez
kapcsolódóan felmerülő reklám, marketing és média kiadások elszámolhatóak jelen felhívás
keretében.
__________________________________________________________________________________
A szállítási költségek között elszámolható-e ezen célra esetileg bérelt, és saját munkavállalónk által
vezetett tehergépjármű bérleti díja?
Igen.
__________________________________________________________________________________
A 7. pont szerint elszámolható költségnek minősül az egyéb, pályázat céljaival szorosan összefüggő
szolgáltatások költsége. Ezen pont keretében elszámolhatóak-e az alábbi költségek:
- Vásáron, kiállításon a stand kiépítésének, kialakításának díja, amennyiben azt vállalkozás
keretében másik cég végzi?
- Cégünk homlokzatburkolati rendszer értékesítésével foglalkozik.
Tervezzük külföldön "mintafal" kialakítását, akár már meglévő építmény homlokzatburkolatának
kialakítását azon célból, hogy külföldi potenciális partnereink számára termékünk minél teljesebben
bemutatható legyen. Ennek kialakításával felmerülő költségek (pl. vállalkozói díj, szállítási díjak)
elszámolhatóak-e a pályázatban? A szerelésben közreműködő munkavállalóink munkabérének
arányos része elszámolható-e a személyi költségek keretében?
A Vásáron, kiállításon a stand kiépítésének, kialakításának díja igénybe vett szolgáltatásként
elszámolható.
"Homlokzatburkolati rendszert bemutató mintafal kialakításának azon költségei számolhatóak el,
amelyek megfelelnek a "Költségterv" segédletben foglaltaknak. Munkabérek ugyanakkor kizárólag
projekt-menedzsmenthez kapcsolódóan számolhatóak el.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a fent említett dologi költségek (elsősorban vállalkozási díjak, szolgáltatások díjai)
elszámolhatóak, azokat a Költségtervben melyik sorban kell szerepeltetni?
2.3 pont: Bemutatóval szánt eszközökkel kapcsolatosan felmerült költségek között.
__________________________________________________________________________________
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Az átmeneti támogatáshoz szükséges igazolásként megfelel e a csatolt könyvelői igazolás?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
A költségterv kitöltése esetén mi a teendő, ha egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy bizonyos
esetekben külföldi, vagy belföldi szállítót veszünk e igénybe? Ez az áfaösszegek meghatározása miatt
fontos, a külföldi szállítók esetében áfamentes számlát kapunk. Megfelelő, ha maximális áfa
tartalommal kalkulálunk, hiszen ez nem befolyásolja a támogatási összeget, majd a projektzáráskor
leadásra kerülő dokumentációban jelezzük, ha áfa mentes számla is befogadásra került?
Igen.
__________________________________________________________________________________
A forrásigazolás lehet e olyan kölcsönszerződés, ami nem pénzintézettel került megkötésre? (Pl. Tagi
kölcsön, vagy egyéb magán- illetve jogi személy által nyújtott kölcsön?)
A pályázati felhívás 20. pontja alapján a következő igazolások fogadhatók el: 30 napnál nem régebbi
eredeti banki igazolás, bankszámlakivonat, hitelígérvény vagy szerződés
__________________________________________________________________________________
Az önerő igazolása bankszámlakivonattal is történhet. Ennek az összegnek a felmutatása lehet privát
bankszámláról is? Vagy csakis a cég számlájáról?
Egy ponttal kapcsolatban nem találtunk választ amit mi is elfelejtettünk eddig.
A saját forrás meglétét a pályázó szervezet nevére szóló – 30 napnál nem régebbi – eredeti banki
igazolással, bankszámlakivonattal, hitelígérvénnyel vagy szerződéssel lehet igazolni, amit a támogató
okirat kiállításához kell benyújtani.
__________________________________________________________________________________
Mivel ez a pályázat több támogatási formát is lehetővé tesz (átmeneti támogatás, de minimis, kis-és
középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis-és középvállalkozások vásárokon
való részvételhez nyújtott támogatás) ezért kérdésem, hogy a 800 000* eurónak megfelelő forint
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összegű keretet mindegyik esetben figyelembe kell-e venni, vagy csak ha átmeneti támogatásként
kívánjuk a pályázatot benyújtani?
Csak ha átmeneti támogatásként kíván a pályázó támogatást igényelni.
__________________________________________________________________________________
Augusztus 3-án mikortól nyílik meg a felület?
Az elektronikus pályázati rendszer 2020. augusztus 3-án, munkaidőben jelenik meg. Kérjük,
folyamatosan figyeljék a HEPA honlapot!
__________________________________________________________________________________
A pályázat elbírálása a felhívás alapján folyamatos. Ez azt jelenti, hogy ha egy pályázónak a felhívás
értékelésében lévő minimum 4 igen válasza megvan és megfelelően alátámasztotta (és minden
egyéb formai és tartalmi elvárás rendben van), akkor pozitív elbírálásban részesül? Vagy számít,
hogy hány igen válasza van?
Támogatásban – a rendelkezésre álló keret erejéig – azon befogadott pályázatok részesülnek, amelyek
legalább négyet teljesítenek az export potenciál alátámasztására vonatkozó feltételek közül oly
módon, hogy azok között az 1-3. szempontok közül legalább egy szerepel. Amennyiben a pályázó a
feltételnek megfelel (és minden egyéb formai és tartalmi elvárásnak) is, úgy a pályázat automatikusan
támogatásra kerül.
__________________________________________________________________________________
A felhívás 11. pontjában megfogalmazott átmeneti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a
pályázónak igazolnia kell, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az
árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett – Van konkrét
időszak, amihez képest az árbevétel visszaesését igazolni szükséges? Milyen dokumentumot
szükséges benyújtani e feltétel igazolásához?
A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen
időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott
vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat,
megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének
alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva
(papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, tény adatok) bemutatja, hogy a
megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírusjárvánnyal.
Mindezek mellett a pályázati adatlapon szövegesen is be kell mutatni/alá kell támasztani a visszaesést.
__________________________________________________________________________________
Ha pályázatírót kérnénk fel, ennek a költsége elszámolható a projektre ez is arányosan a támogatás
része 60/40%ban ??
A pályázati tanácsadás (pályázatírás) költsége nem minősül elszámolható költségnek.
__________________________________________________________________________________
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Kérjük a tisztelt kiíró pontosítását arra vonatkozóan, hogy az "árbevétel növekmény" alatt a
vállalkozás teljes árbevételét (Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek) érti, vagy csak az
Értékesítés nettó árbevételét! További kérdés ehhez a ponthoz, hogy a "projekt keretében végzett
tevékenységekhez kapcsolható árbevétel" alatt kizárólag az exportból származó pályázathoz
köthető termékből származó árbevételt érti vagy a belföldi értékesítés is beleszámítandó?
Amennyiben új piacon, vagy meglévő piacon új tevékenységgel jelenik meg a vállalkozás részben, vagy
egészben a támogatnak köszönhetően, akkor az új piacon, vagy meglévő piacon új tevékenységéből
származó árbevétele el kell érje a fenntartási időszak évei alatt összesen a megítélt támogatás 30%-át.
A mennyiben meglévő piacon meglévő termék értékesítéséhez kíván hozzájárulni a projekt, akkor az
értékesítés nettó árbevétel növekménynek kell elérnie a megítélt támogatás 30%-át a fenntartási
időszak alatt, összesen.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás 20. Támogatói okirat kiállítása pontja szerint:
"(…) a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levele(ke)t"
A pályázat kiírója ehhez rendelkezésre bocsát egy saját sablon felhatalmazó (inkasszó) levelet, vagy
elfogadják a bankok saját felhatalmazó levelét?
A támogatói okirat mellékleteként a Támogató saját sablont fog kiküldeni a kedvezményezetteknek.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás 23. Pénzügyi elszámolás pontja szerint:
"(...) a gazdasági esemény felmerült költségeit a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli
bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatok hiteles másolatának
megküldésével kell megtenni."
Kérjük, pontosítsák, hogy mit értenek "hiteles másolat" alatt? Pontosan milyen paramétereknek kell
megfelelnie hiteles másolatú dokumentumoknak?
A bizonylatokat "Eredetivel mindenben megegyezik, hiteles másolat" szöveggel és cégszerű aláírással
kell ellátni.
__________________________________________________________________________________
A költségtervben szereplő tételek esetében kiíró árajánlatok meglétét kéri.
Kérjük szíves állásfoglalásukat azzal kapcsolatban, hogy hány db árajánlatot szükséges benyújtani
költségtételenként? Elegendő egy árajánlat vagy 3 szükséges?
Egy árajánlat benyújtása elegendő
__________________________________________________________________________________
3. sz táblázat. 9) pont: a termék piacra viteli folyamat menedzselése – referencia levél
__________________________________________________________________________________
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Elfogadható -e külföldi partnertől a referencialevél?
Van-e alaki elvárás a referencia levélhez?
Vannak-e szempontok a referencialevélhez?
Igen elfogadható, azonban ilyen esetben kérjük a magyar nyelvű fordítást is szíveskedjenek benyújtani.
A referencialevéllel kapcsolatos, az elsődleges szempont, hogy a referencialevélből egyértelműen
derüljön ki, hogy a támogatást igénylő vagy annak üzleti vezetője milyen
termék/technológia/szolgáltatás piacra viteli folyamatának menedzselésében vett részt, ez mikor
történt, illetve legyenek feltüntetve a referenciát kiállító partner elérhetőségei.
__________________________________________________________________________________
Kiderült, hogy a termékeinkre vonatkozóan a tanúsítási folyamat Oroszország esetében várhatóan
12 hónapot vesz igénybe, míg a rendkívül új és még picit a közreműködő laboratóriumok számára is
kevésbé bejáratott Eurázsiai uniós tanúsítási folyamat akár 18 hónapig is eltarthat. Tekintettel hogy
a folyamat költségei mindkét esetben megegyeznek, úgy gondoljuk, érdemesebb/észszerűbb az öt
országos megoldás irányába elindulnunk. Ez azonban, az említettek miatt, nagy valószínűséggel nem
fog teljesen lezárulni 2021. november 30-ig.
Termék tanúsítás esetén a pénzügyileg teljesített tanúsítás költsége abban az esetben is elszámolható,
ha a tanúsítást a Kedvezményezett a projekt fizikai zárásának időpontjáig nem kapta meg, amennyiben
igazolni tudja, hogy a tanúsítás folyamata önhibáján kívül nem zárult le a projekt fizikai zárásának
időpontjáig. Felhívjuk a figyelmét ugyanakkor, hogy amennyiben a tanúsítás a Kedvezményezettnek
felróható okból (pl. kiegészítő információk megadásra vonatkozó kérés nem teljesítése a tanúsító
szervezet felé) zárul le negatívan, akár a projekt fenntartási időszaka alatt, úgy Kedvezményezettnek
azzal a tétellel kapcsolatban visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
__________________________________________________________________________________
Magyarországi székhelyű cég külföldi leányvállalata pályázhat-e?
Nem, jelen felhívás keretében pályázat benyújtására jogosultak önállóan a magyarországi székhellyel
és jogi személyiséggel bíró, legalább egy lezárt üzleti évvel,exportárbevétellel és referenciával
rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§-a értelmében vett mikro-, kis- és
középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117).
__________________________________________________________________________________
Magyarországi székhelyű cég pályázna, de a megvalósítást végezhetik-e a külföldi leányvállalat
emberei?
Nem, jelen felhívás keretében pályázat benyújtására jogosultak önállóan a magyarországi székhellyel
és jogi személyiséggel bíró, legalább egy lezárt üzleti évvel,exportárbevétellel és referenciával
rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§-a értelmében vett mikro-, kis- és
középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117).
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a külpiacra jutási támogatás pályázatot, augusztus 3-án hány
órától és pontosan milyen felületen (url-t kérnék) lehet beadni?
Az elektronikus pályázati rendszer 2020. augusztus 3-án, munkaidőben jelenik meg. Kérjük,
folyamatosan figyeljék a HEPA honlapot! A regisztrált szervezetek kiértesítő levélben kapják meg a
pályázat benyújtásához szükséges információt.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás 2. „5) online értékesítési csatornák kialakítása” tevékenység keretében van-e lehetőség
szerver alapú szolgáltatás értékesítés menedzsment kialakítására vagy csak „klasszikus” webshop
létrehozása támogatott?
Az f) online értékesítésí felület kialakítása tevékenység keretében olyan informatikai fejlesztések
támogathatóak, amelyek célja az online értékesítés támogatása.
__________________________________________________________________________________
Elszámolható pályázati tanácsadó költsége?
Nem, a pályázati tanácsadó költsége nem minősül elszámolható költségnek.
__________________________________________________________________________________
A Költségterv 4. sorban „Támogatás/projekt elnevezése:”, ide az „EXP2020”-at, „Külpiacrajutási
támogatás” vagy az általunk kitalált projekt elnevezést kell írni?
A Költségterv 4. sorban „Támogatás/projekt elnevezése:” sorban a pályázó által kitalált
projektelnevezést kell feltüntetni.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás 18. pontja szerint a „Az utolsó két lezárt üzleti évben az exportból származó árbevétele
elérte az összes árbevétel 20%-át, vagy elérte az 50 millió Ft-ot.” szempontot a következőképp
szükséges igazolni:
„Az adott évekre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) éves beszámoló másolata amennyiben az nem került feltöltésre a www.ebeszamolo.im.gov.hu oldalra, vagy egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást
igénylők esetében az utolsó, és az azt megelőző lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év főkönyvi
kivonatának, külföldi vevőanalitikának csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására”?
Kérdésem, hogy elegendő a főkönyvi kivonat csatolása a kérelemhez? A cég sok-sok magánszemély
részére ad el külföldre termékeket, így a vevőanalitika nyomtatványa rengeteg.
Külföldi vevőanalitikának csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására.
__________________________________________________________________________________
Ha augusztus 3-án összeomlana a rendszer kit lehet keresni alternatív beadási móddal? Illetve ez
bármilyen módon befolyásolja-e a rangsort és bírálatot ez a lehetséges helyzet?
__________________________________________________________________________________
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Esetleges rendszerszintű probléma, vagy a beadást befolyásoló vis major esetén a Támogató
elektronikus felületein tájékoztatja az érdeklődőket az azzal kapcsolatos tudnivalókról.
__________________________________________________________________________________
Van e lehetőség valakivel átbeszélni a héten melyik költségtípus – tevékenység mit fed, mert nincs
hiánypótlás vagy módosításra lehetőség, szeretnénk minden információ birtokában elkészíteni az
anyagokat.
Személyes vagy telefonos ügyfélszolgálat biztosítása nem áll a Támogató módjában.
__________________________________________________________________________________
Vis major - erre vonatkozóan nem találtunk a pályázati felhívásban és a GYIK-ben utalást.
A Vis majornak minősülő esetek okán szükségessé váló változtatások a Támogató egyedi mérlegelési
körébe tartoznak.
__________________________________________________________________________________
A GINOP projektünk de minimis tartalmát szeretném összeszámolni az EXP2020 referenciaszámú
export pályázathoz, és szeretném megkérdezni, hogy melyik összegeket kell figyelembe vennem?
Felhívás keretében igényelt kölcsön: 13.824.215
Felhívás keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás: 11.079.372
Úgy tudom az Önerő sor nem releváns.
A támogatott projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések és támogatói okiratokban "Támogatás
jogcíme" fejezete forintra pontosan tartalmazza az adott projektben megítélt támogatási
kategóriákban nyújtott támogatás összegét. A de minimis jogcím esetében a támogatástartalom
forintban megadott összegét kell figyelembe venni.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk előleget fizetett egy 2020. tavaszán megrendezendő kiállításra, azonban a
járványhelyzet miatt, a kiállítás elmaradt. A kiállítás szervezőjével való egyeztetés alapján, a
befizetett előleg a következő kiállításon való részvétnem elre jogosítja fel társaságunkat. A
járványhelyzetre, illetve arra való tekintettel, hogy társaságunk önhibáján kívül került ebben a
helyzetbe, van arra lehetőség, hogy társaságunk a már előleggel lefoglalt kiállításon vegyen részt a
pályázat keretében?!
A pályázati felhívás keretében a 2020. augusztus 3. előtt megkezdett projekt nem támogathatóak.
Projekt megkezdésének minősül többek között a szerződés megkötése, megrendelő kiállítása, előleg
átutalása.
__________________________________________________________________________________
Önerő igazolása. A bankszámlakivonattal történő igazolás lehetséges-e privát számláról? vagy csakis
a céges bankszámláról?
- euró számláról?
__________________________________________________________________________________
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A saját forrás megléte – 30 napnál nem régebbi – eredeti banki igazolással,
Bankszámlakivonattal, hitelígérvénnyel vagy szerződéssel igazolható. A felsorolt dokumentumok a
pályázó vállalkozás nevére kell, szóljanak, tehát a tulajdonos nevén lévő számla bankszámlakivonata
nem alkalmas a saját forrás igazolására.
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