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Nemzeti Exportvédelmi Program - Gyakran Ismétlődő Kérdések
Külpiacrajutási Támogatás
Benyújthatnak-e több pályázatot kapcsolt vállalkozások, külön-külön?
A Pályázati Felhívás 4. ’Igényelhető támogatás összege és formája’ fejezet tisztázza, hogy „Jelen
Felhívás keretében egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A Felhívás keretében egy
vállalkozás és kapcsolt vállalkozásai egy pályázónak minősülnek.”
__________________________________________________________________________________
Külgazdasági- és Külügyminisztérium által korábban kiírt pályázat(ok)on sikeresen induló, illetve
az(ok)on nyertes Pályázókat kizárja-e a „Külpiacrajutási Támogatás” pályázat a jogosultak köréből,
benyújthatnak-e ezek a cégek pályázatot?
A Külgazdaság- és Külügyminisztérium által korábban kiírt támogatási pályázatokon sikeresen pályázó
szervezeteket a jelenlegi „Külpiacrajutási Támogatás” pályázat felhívásának 10. ’Kizáró okok’ fejezete
nem zárja ki a jogosultak köréből. Ugyanakkor javasoljuk megvizsgálni, hogy mely jogcímen került
igénybevételre a korábban megítélt támogatás, figyelembe véve az egyes jogcímekhez kapcsolódó
korlátokat.
__________________________________________________________________________________
Részt vehet-e a pályázaton Betéti Társaság, mely KATA törvény alá tartozik, így nem rendelkezik
Beszámolóval, Egyszerűsített Beszámolóval, nincs Főkönyvi Kivonata, csak Bevételi nyilvántartása?
Természetesen a cég tudja igazolni a bevételéhez viszonyított export bevétel arányát.
Igen, pályázhat Betéti Társaság. A Pályázati Felhívás 3. ’Támogatás igénybevételére jogosultak köre’
fejezet tartalmazza a Betéti Társaság GFO kódját: 117, illetve nem említ egyéb kizáró okot, mely
korlátozná a KATA törvény szerint adózó vállalkozások pályázati lehetőségét. Amennyiben a jogosult
vállalkozásnak nincs beszámolási kötelezettsége, úgy a Bevételi nyilvántartás pályázati rendszerbe való
feltöltésével kell alátámasztania ezen feltételt.
__________________________________________________________________________________
Benyújthat-e pályázatot „Külpiacrajutási Támogatás”-ra Szociális Szövetkezet (GFO kód: 121
besorolás), amelynek van export árbevétele 2020-ban és lezárt mérlege? A Szociális Szövetkezet jogi
személyiségű vállalkozás, KKV-nak minősül.
Nem pályázhat Szociális Szövetkezet. A Pályázati Felhívás 3. ’Támogatás igénybevételére jogosultak
köre’ fejezet nem tartalmazza a Szociális Szövetkezet GFO kódját: 121.
__________________________________________________________________________________
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Benyújthat-e pályázatot egyéni vállalkozó (KATA-s) és pályázhat-e külföldi marketing tevékenység,
illetve online felületeken történő láthatóság növelése céljából a Nemzeti Exportvédelmi Program
(Külpiacrajutási Támogatás) keretében.
Nem pályázhat Egyéni vállalkozó. A Pályázati Felhívás 3. ’Támogatás igénybevételére jogosultak köre’
fejezet nem tartalmazza az Egyéni vállalkozó GFO kódját: 231.
__________________________________________________________________________________
Benyújthat-e pályázatot az a gyógyfürdő, amelyikben nem közvetlenül az önkormányzat, hanem az
önkormányzat vagyonkezelő részvénytárssága a fürdőt üzemeltető cég 100%-os üzletrész
tulajdonosa?
Mivel a gyógyfürdő - közvetetten - önkormányzati tulajdonú, így nem felel meg a Pályázati Felhívás 3.
’A támogatás igénybevételére jogosultak köre’ fejezetben foglaltaknak, miszerint a benyújtásra a nem
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások jogosultak.
__________________________________________________________________________________
Benyújtható-e úgy egy pályázat, hogy a Pályázó csak egyetlen külpiaci megjelenési tevékenység
megvalósítását tervezi a projekt során az igényelt Támogatási Összeg felhasználására? Covid-19
járványhelyzet miatt több külpiaci megjelenési tevékenység nehezen tervezhető, így a pályázó
vállalkozás inkább az online értékesítésen alapuló szolgáltatás nyújtást szeretné erősíteni.
Igen, lehetséges a teljes Támogatási összeget „online értékesítési csatornák kialakítására” költeni.
A Pályázati Felhívás 2. ’Felhívás célja’ fejezet tartalmazza a támogatható külpiaci megjelenések listáját,
de nem korlátozza a Támogatási Összeg felhasználásának eloszlását/arányát a külpiaci megjelenések
között felsorolt területek között.
__________________________________________________________________________________
Mely lezárt üzleti éveket kell figyelembe venni abban az esetben, ha a Pályázó 2019. évi beszámolója
még nem készült el a pályázat benyújtásának határidejére?
Az adatlapon a három utolsó lezárt üzleti év adatait kell megadni, amennyiben az utolsó lezárt üzleti
év 2018., akkor értelemszerűen 2016-2018. évek adatait.
__________________________________________________________________________________
Benyújtható-e pályázat olyan külpiaci megjelenések támogatására (nemzetközi vásár, külpiaci árués szakmai bemutató), melyen az EU-n kívüli területekről érkező üzleti partnerek megjelenése is
várható? Támogatja-e a „Külpiacrajutási Támogatás” pályázat az EU-n kívüli területekről érkező
üzleti partnerekkel megvalósuló üzleti kapcsolatfelvételt és kapcsolatépítést?
Igen, benyújtható pályázat olyan külpiaci megjelenéseket célzó projektekre, melynek keretében az EUn kívüli üzleti partnerek megjelenése várható.
__________________________________________________________________________________
Van-e minimum elvárás, hogy hány lezárt üzleti évvel, hány év export tevékenységgel és mekkora
minimum exportárbevétellel kell rendelkeznie a Pályázónak, hogy a pályázaton indulni tudjon?
__________________________________________________________________________________
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Üzleti évek száma és Export tevékenység: A Pályázati Felhívás 3. ’A támogatás igénybevételére
jogosultak köre’ fejezet egyértelműen meghatározza a jogosultak körét az üzleti évek és
exportárbevétel tekintetében: legalább egy lezárt üzleti évvel, exportárbevétellel rendelkezők. Abban
az esetben, ha egy lezárt üzleti évvel és exportárbevétellel is rendelkezik, akkor a Pályázati Adatlap
II./9. pont táblázat 1. sorba annak az egy lezárt üzleti évnek az exportárbevételéről kell nyilatkoznia.
Amennyiben több lezárt pénzügyi évvel rendelkezik, akkor az utolsó két lezárt év exportból származó
árbevételéről kell nyilatkoznia a Pályázati Adatlapon (II/9 táblázat 1. sor).
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.”
__________________________________________________________________________________
A pályázati dokumentáció milyen formában és mikortól kitölthető?
A pályázatok benyújtására szolgáló elektronikus rendszer 2020. augusztus 3-tól nyílik meg, és a sikeres
regisztrációt követően a jelentkező által megadott e-mail címre megküldött linken keresztül lesz
elérhető.
__________________________________________________________________________________
Indulhat-e a pályázaton olyan vállalkozás, amely még nem rendelkezik exportárbevétellel és
referenciával és most tervez külpiacra lépni?
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…”
__________________________________________________________________________________
Indulhat-e a pályázaton olyan vállalkozás, amely az elnyert GINOP-os pályázatáról lemondott és a
számára átutalt előleget rendben visszafizette?
Igen, indulhat a GINOP pályázaton nyertes és az előzetesen átutalt előleget visszafizetett cég.
A pályázati Felhívás 10. ’Kizáró okok’ fejezet nem zárja ki a Pályázat benyújtására jogosultak köréből,
amennyiben egyéb kizáró okok nem vonatkoznak rá.
__________________________________________________________________________________
Benyújthat-e pályázatot és jogosult-e pályázati támogatás igénylésére cégünk, ha 2019. év elején
alapítottuk azt és exportbevételünk csak 2020-ban volt. 2019-ben csak magyar munkáink voltak.
Cégünk belefér-e a kiírásba, és sikeres lehet a pályázaton?
A legalább egy lezárt üzleti évvel, és az abból kimutatható exportárbevétellel rendelkező vállalkozás
indulhat a pályázaton. Az exportárbevétel igazolása kizárólag a lezárt üzleti év beszámolójával, vagy
azzal egyenértékű pénzügyi dokumentummal történhet.
__________________________________________________________________________________
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Milyen személyi költségek számolhatóak el a projekt keretében? Csak projekt-menedzsmenthez
kapcsolódó személyi jellegű költségek számolhatóak el a pályázatban?
Csak a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek számolhatók el. Pályázati Felhívás 7.
’Elszámolható költségek’ fejezet tételesen felsorolja a projektmenedzsmenthez kapcsolódó és
elszámolható személyi költségeket, de nem tartalmazza a projekt-menedzsmenten kívüli személyi
költségek elszámolásának lehetőségét.
__________________________________________________________________________________
Marketing költségen belül online marketing, azon belül is google adwords költségek elszámolhatóak
-e?
Igen elszámolhatók a 2, Pályázat célja’ fejezet alapján, amennyiben minden egyéb elszámolhatósági
kritériumnak is megfelel.
__________________________________________________________________________________
Kötelező vállalás, hogy a beszámolási kötelezettség időszaka alatt a támogatás odaítélését követő
harmadik év végére a projekt keretében tevékenységhez kapcsolható árbevétel növekménye elérje
a megítélt támogatás 30 %-át.
Ezen összegnek a három évet együtt véve, vagy a 3. évben szükséges teljesülnie?
A beszámolási kötelezettség időszaka alatt (3 év) a projekt keretében végzett tevékenységhez
kapcsolható árbevétel növekménye a 3. év végére összesítetten kerül figyelembe vételre.
__________________________________________________________________________________
Miként igazolhatja a nyertes Pályázó, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez
kapcsolható árbevétel növekménye a beszámolási kötelezettség időszaka alatt a támogatás
odaítélését követő harmadik év végére eléri a megítélt támogatás 30%-át?
A pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatával – amely egyértelműen bemutatja a kapcsolatot az
árbevétel-növekmény és a projekt keretében végzett tevékenységek között –, az érintett évek főkönyvi
kivonatával, valamint az ahhoz kapcsolódó éves beszámolóval igazolhatja a projekt tevékenységeihez
kapcsolódó árbevétel-növekményét.
__________________________________________________________________________________
Csak a hivatalos vásárszervező/vásárképviselet által kiállított számlát fogadja el a vásárokon,
szakkiállításokon, rendezvényeken történő részvétel esetén a HEPA, dologi költségek elszámolására,
vagy megbízhat a Pályázó egy magyar vásárszervező céget, hogy mindent intézzen helyette és ezt
követően a magyar vásárszervező cég számlázza ki részére az összes felmerülő költséget?
Igen elfogadható. Nem szűkíti le a számlát kiállító cégek körét a Pályázati Felhívás 1.sz táblázat „b” sor,
amennyiben azok hivatalos vásárképviselet vagy magyar vásárszervező cégek és emellett a
meghatározott tevékenységi körbe bejelentkeztek és számlaképesek. A betervezett költségek
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tekintetében ugyanakkor a projekttel szembeni elvárás, hogy költségvetése reális és költségtakarékos
módon kerüljön összeállításra.
__________________________________________________________________________________
Milyen szolgáltatások lehetnek a ’Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások’? Tanácsadás lehete pl: vásáron való megjelenéshez kapcsolódó tanácsadás, vagy felkészítés árubemutatón való
prezentációra stb?
Igen elszámolható. Pályázati Felhívás 7. pont 3. alpontja felsorolja tanácsadói tevékenységet, mint
elszámolható költség.
__________________________________________________________________________________
Milyen szolgáltatások lehetnek az ’Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások’
(pl. hirdetési költség lehet-e, vagy grafikai tervezés, filmkészítés (idegen nyelven a termék
bemutatása) stb.)?
Amennyiben a kérdésben szereplő tételek a költséghatékonyság elvének megfelelnek, továbbá
szorosan kapcsolódnak a pályázati célokhoz, úgy elszámolhatóak. A Pályázati Felhívás 4. ’Igényelhető
támogatás összege és formája’ fejezetben található 1. sz. táblázat a) - h) pontjai tartalmazzák azokat a
támogatható tevékenységeket, amelyekkel kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások elszámolhatóak,
a táblázat utolsó oszlopában foglalt példák pedig az értelmezést segítik.
__________________________________________________________________________________
EXP2020 „Külpiacrajutási Támogatás” felhívásban szereplő támogatási jogosultság igazolásához
szükséges referenciát milyen módon kell igazolni, mely dokumentumok szükségesek ezen tétel
igazolására?
Amennyiben a kérdés az exporttevékenység alátámasztására vonatkozik, akkor a válasz a következő:
az utolsó lezárt üzleti év beszámolójában, az eredmény kimutatásban az export értékesítés nettó
árbevétele sor kerül vizsgálatra. Amennyiben a vállalkozás jogosult egyszerűsített beszámoló
benyújtására, úgy az utolsó lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának benyújtásával igazolható az
exportárbevétel megléte.
__________________________________________________________________________________
Felhasználható-e a „Külpiacrajutási támogatás” az eddig exportált termékek és új (újonnan gyártott)
termékek külpiaci megjelenésének támogatására is?
Igen, felhasználható. A „Külpiacrajutási Támogatás” pályázat célja a külpiaci megjelenéshez kapcsolódó
törekvések támogatása. Pályázati Felhívás 2. ’A Felhívás célja’ fejezet nem korlátozza régi vagy új
termékekhez kapcsolódó külpiaci megjelenésének támogatását, mindössze a megjelenési
tevékenységeket sorolja fel.
__________________________________________________________________________________
Felhasználható-e a „Külpiacrajutási támogatás” új telephely, fióktelephely vagy vegyesvállalat
nyitására, külföldön? Felhasználható-e az ezzel kapcsolatos kiadások (eszközök beszerzése,
engedélyek, személyi és dologi költségek) finanszírozására a pályázati támogatás?
__________________________________________________________________________________
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Nem használható fel. Pályázati Felhívás 2. ’ Felhívás célja’ fejezet felsorolja, milyen külpiaci
megjelenésekre biztosít vissza nem térítendő támogatást. Fióktelephely nyitási nem része a felsorolt
és támogatott külpiaci megjelenéseknek. Új külföldi telephely, illetve fióktelephely nyitására és ezzel
kapcsolatos dologi költségek elszámolására nem nyújtható be pályázat és nem igényelhető pályázati
támogatás. Külföldi beruházás előkészítéséhez/megvalósításához kapcsolódó szakmai tanácsadás
igénybevétele ugyanakkor elszámolható (4. pont 1 sz. táblázat „g” tevékenység-kategória).
__________________________________________________________________________________
Benyújtható-e pályázat, illetve felhasználható-e a Támogatási összeg külpiacra szánt
exporttermékek minőségi tanúsításának megszerzésére? Jelentheti-e CE és UL minősítési
tanúsítások megszerzését?
Igen felhasználható. A Pályázati Felhívás 18. pont, 1sz táblázat, h, pontban támogatott tevékenységek
között felsorolásra került a „minősítési tanúsítások megszerzése” tevékenység.
__________________________________________________________________________________
Felhasználható-e a Pályázati Támogatás olyan termék, illetve tevékenység külpiacra megjelenésének
támogatására, amely kifejlesztéséhez K+F, illetve regionális beruházás támogatási forrást használt
fel a Pályázó?
Igen felhasználható. Pályázati Felhívás 2. ’Felhívás célja’ fejezet nem említ semmilyen kizáró okot vagy
korlátozást a termék/szolgáltatás külpiaci megjelenésének támogatására, abban az esetben, ha annak
kifejlesztéséhez K+F, illetve regionális támogatási forrást használt fel a Pályázó.
__________________________________________________________________________________
Igényelhető-e Pályázati támogatás szeszesital (pálinka) termék külpiaci forgalmazásának
támogatására?
Nem igényelhető. A Támogatási Összeg nem használható fel semmilyen termék forgalmazásának
támogatására. „Külpiacrajutási Támogatás” célja a "külpiaci megjelenéshez" kapcsolódó
tevékenységek támogatása.
Azonban a Pályázati Felhívás nem említ semmilyen kizáró okot vagy korlátozást, amennyiben a
Pályázati Felhívás 2. ’Felhívás célja’ fejezetben felsorolt tevékenységre terveznek pályázni, bármely
termék "külpiaci megjelenésének" támogatására
__________________________________________________________________________________
A Felhívás 1.sz. táblázatának f) pontja keretén belül tervezünk szoftverfejlesztést. Egy olyan online
platform létrehozását, amelyen keresztül szolgáltatásunkat (diák közvetítés) külpiacokon online
formában, külképviseleti irodán / közvetítő cégek nélkül közvetlenül is értékesíteni tudnánk. Jól
gondoljuk, hogy beleillik az f) pont keretei közé?
Igen, az online értékesítési felület kialakítása támogatható tevékenység.
Pályázati Felhívás 4. ’Igényelhető támogatás összege és formája’ fejezet / 1sz táblázat / f, pont alapján
informatikai fejlesztések támogathatók, melynek célja az online értékesítés támogatása.
__________________________________________________________________________________
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Az online platform kialakítása során egy alapszoftver licencét vásárolnánk meg, melyet
szoftverfejlesztő cég bevonásával fejlesztenénk tovább. Elszámolandó költség tehát szoftver licenc
vásárlás, és szoftverfejlesztés költsége. A Felhívás 7. pontjában nem látom nevesítve ezt a költséget,
a Dologi költségek 4. pontja alá besorolható? Állhat a teljes költségvetésünk 100%-ban
szoftverfejlesztésből?
A kérdés részleteiben kerül megválaszolásra az alábbiak szerint:
1, Támogatható-e az alapszoftver licenc megvásárlása?
Nem támogatható az alapszoftver licenc megvásárlása, mert az nem illeszkedik az elszámolható
költségkategóriák közé (immateriális jószág).
2, Támogatható-e a szoftverfejlesztés?
Támogatható az az informatikai fejlesztés (szoftverfejlesztés), melynek célja az online értékesítés
támogatása, az online értékesítési felület kialakítása.
3, Állhat a teljes költségvetésünk 100%-ban szoftverfejlesztésből?
A Pályázati Felhívás 2. ’Felhívás célja’ fejezet tartalmazza a támogatható külpiaci megjelenésekhez
kapcsolódó tevékenységek listáját, de nem szabályozza vagy korlátozza a Támogatási Összeg
felhasználásának eloszlását/arányát a külpiaci megjelenések között felsorolt területek között.
Amennyiben a szoftverfejlesztés az online értékesítési felületek kialakítását célozza meg, akkor teljes
támogatási összeg szoftverfejlesztésre fordítható.
__________________________________________________________________________________
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? A 3. pont ("A
pályázat hozzájárul a hazai exporttevékenység földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség
csökkentéséhez, vagyis a projekt célterülete Európai Unión kívüli területeket (is) magába foglal")
alapján a pályázatnak köszönhető külpiacra lépés is elegendő a jogosultsághoz?
Nem jogosult pályázat benyújtására és támogatás igénylésére azon cég, melyik nem rendelkezik az
utolsó lezárt pénzügyi beszámolójából – vagy egyéb egyenértékű dokumentumból kimutatható –
exportárbevétellel (ld. Pályázati Felhívás 3. ’A támogatás igénybevételére jogosultak köre’).
__________________________________________________________________________________
"A támogatást igénylő rendelkezik a célpiacoknak megfelelő export-szaktudással bíró munkatárssal
vagy a projekt keretében vállalja annak alkalmazását." illetve,
"munkavállaló külkereskedelmi tapasztalatát vagy ez irányú végzettségét bizonyító szakmai
önéletrajzának másolata és a vállalkozás képviselőjének nyilatkozatának másolata, hogy a
munkavállalói jogviszony a pályázat benyújtásakor fennáll;"
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A kritériumnak megfelelő végzettségnek minősül-e a Nemzetközi Igazgatás BA képzés (PPKE)? Vagy
ezen kritériumnak kifejezetten a Nemzetközi Gazdálkodás képzésen megszerzett diploma
feleltethető-e csak meg?
A felvi.hu oldalon megtalálható szakleírás alapján a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik
alkalmasak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban feladatokat végezni. Jelen
felhívás tekintetében elsősorban a külkereskedelmi tapasztalatokkal és/vagy nemzetközi gazdálkodási
végzettséggel rendelkező munkatársakkal rendelkező vállalkozások választhatják megalapozottan ezt
a szempontot.
__________________________________________________________________________________
Átmeneti támogatás jogcím csak akkor igényelhető, ha a cég egészét nézve rosszul érintett minket a
járvány, vagy akkor is, ha a pályázat által érintett termékeket/termékkört érintette rosszul? (Hogy
érthetőbb legyen: kozmetikai termékek exportját növelném és arra szeretnék pályázni, de gyártunk
fertőtlenítőket is).
Jogosult az "Átmeneti támogatás” igénybe vételére a Pályázó, ha a Pályázati Felhívás 11. ’Átmeneti
támogatással kapcsolatos szabályok’ fejezetben felsorolt feltételeket igazolja, illetve ezekről
nyilatkozik.
__________________________________________________________________________________
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.
__________________________________________________________________________________
EXP2020 pályázati regisztrációban be kell írni az igényelni tervezett (becsült) támogatási összeget,
illetve a projekt tartalmának összefoglalását. A kérdésünk az lenne, hogy ezek később
módosíthatók?
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.
__________________________________________________________________________________
A pályázati adatlapon, a Tervezett projekt bemutatása résznél a 3. pontban, A projekt célterülete
kérdés a tevékenységre vonatkozik, nem az országra, ezt jól értem? Itt milyen hosszan fejthetjük ki?
Nincs megadva karakterlimit
A projekt célterülete földrajzilag értelmezendő, ezt kell majd feltüntetni az online Pályázati adatlapon.
__________________________________________________________________________________
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A pályázati adatlapon a Tervezett projekt bemutatása résznél a 7-es pontban csak jelölni kell a
tevékenységeket? Nem szükséges kifejteni?
A tevékenységekre vonatkozó kérdések a Pályázati Adatlap további részeiben részletesen felsorolásra
kerülnek és ennek megfelelően szükséges bemutatni, illetve igazolni ezeket.
__________________________________________________________________________________
A pályázatban van-e lehetőség bérköltségek támogatására. Ez a bérköltség csak a pályázati
feltételekben feltüntetett külkereskedelmi végzettséggel, illetve az export szakértelemmel
rendelkező személy alkalmazására fordítható?
A Pályázati felhívás és útmutató 7. ’Elszámolható költségek’ fejezete ír a személyi költségek
elszámolhatóságáról. Kizárólag az ebben a fejezetben taxatíve felsorolt költségformák számolhatók el,
kizárólag a projekt-menedzsmenthez kapcsolódóan és kizárólag a de minimis vagy az átmeneti
támogatás jogcímek esetén.
__________________________________________________________________________________
Pályázati Útmutató 9. ’Kötelező vállalás’ esetében a projekt keretében végzett tevékenységekhez
kapcsolódó árbevétel esetén milyen adat mutatja a bázisértéket? Főkönyvi kivonat megfelelő az
adott tevékenység kimutatásához? Amennyiben a külpiacon új tevékenységgel kíván megjelenni a
vállalat, azaz a bázisérték 0 Ft, akkor miként kell teljesíteni a kötelező vállalást?
A főkönyvi kivonat és az ahhoz fűzött magyarázat elegendő alátámasztásul. Amennyiben új piacon,
vagy meglévő piacon új tevékenységgel jelenik meg a vállalkozás részben vagy egészben a
támogatásnak köszönhetően, akkor az új piacon vagy meglévő piacon új tevékenységből származó
árbevétele el kell, hogy érje a fenntartási időszak évei alatt összesen a megítélt támogatás 30%-át.
__________________________________________________________________________________
Külföldi képviseleti iroda/ügynök fenntartása mint szolgáltatási költség (Szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatások) belefér, ami felmerül a külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek
kivitelezése, nemzetközi versenyképesség projekt előkészítés érdekében?
Amennyiben a pályázati felhívás 4. ’Igényelhető támogatás összege és formája’ fejezetben található 1.
sz. táblázat a) - h) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez szükséges ügynök
igénybevétele, annak költsége a tevékenységekbe történő részvételének arányában elszámolható.
Ugyanakkor önmagában a külföldi képviseleti iroda fenntartása vagy egy ügynök általános megbízása
nem elszámolható költség.
__________________________________________________________________________________
Megfelelő-e, ha a megfelelő (nyelvi) szakképzettséggel rendelkező munkatárs a projekt időszak alatt
kerül alkalmazásra, és erről nyilatkozunk, vagy a pályázat benyújtásakor már alkalmazottnak kell
lennie?
A Pályázati felhívás és útmutató 18. fejezet, 3. sz. táblázat, 7) pont kimondja, hogy a projekt keretében
történő alkalmazás esetén a vállalkozás képviselője nyilatkozatának másolata szükséges a vállalás
tudomásulvételéről, azaz lehetséges, hogy a megfelelő munkatárs csak a projektidőszak kezdetével
kerül alkalmazásra, ugyanakkor a munkaviszonyának a teljes projektidőtartam alatt fenn kell állnia.
__________________________________________________________________________________
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Megkaphatjuk szerkeszthető formátumban (pl. Word) a kitöltendő PDF dokumentumokat?
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.
__________________________________________________________________________________
Aláírási címpéldány: a mi példányunk 2018-ból való, jelenleg ez a legfrissebb. Megfelelő ez, vagy
újabb szükséges?
Amennyiben az aláírási címpéldány vagy aláírás minta a cégjegyzési jogosultság cégkivonatba történő
bejegyzését követően került kiállításra, az elfogadható az aláírás kép igazolásául.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás mellékleteként szereplő Költségterv táblázatban sem találtunk hozzá sort /esetleg a 41.
Reklám-, marketing-, médiakiadások (pl. promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag
készítésének, lefordításának díja)/, így kérjük szíves segítségüket, hogy a fent megjelölt
tevékenységhez kapcsolódóan milyen költségek számolhatóak el.
Dologi, eszközbeszerzési, személyi és el nem számolható költsége körére és időbeni
elszámolhatóságára a Pályázati Felhívás 7. ’Elszámolható költségek’ fejezet ad tájékoztatást.
Figyelembe véve, hogy a pályázat külpiaci megjelenések támogatására szolgál.
__________________________________________________________________________________
A Felhívás "18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje" fejezetének 3.
sz. táblázatában a 2. értékelési szempont szövege: "A pályázat benyújtását megelőző három lezárt
üzleti év exportból származó éves nettó árbevételének átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot."
Ezt hogyan kell értelmezni?
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

Bázis év:100

1. év: 101 --> 1%

1. év: 120 --> 20%

2. év: 109 --> 7,9%

2. év: 117 --> -2,5%

3. év: 118 --> 8,2%

3. év: 115 --> -1,7%

Átlag: 5,7%

Átlag: 5,2%
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__________________________________________________________________________________
A Felhívás "18. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontrendszere és határideje" fejezetének 3.
sz. táblázatában az 1. értékelési szempont szövege: "Az utolsó két lezárt üzleti évben az exportból
származó árbevétele elérte az összes árbevétel 20%-át, vagy elérte az 50 millió Ft-ot." Ezt hogyan
kell értelmezni? Lehet-e a két év átlagos értékeit figyelembe venni?
Nem, a feltételnek mindkét üzleti évben teljesülnie kell külön-külön is.
__________________________________________________________________________________
Mit kell a pályázat beadásakor benyújtanom a dologi kiadások (pl. promóciós anyagok, honlap,
média kiadások, vásárok) költségtételeinek alátámasztására? Elég megadnom az egyes tételek
várható költségét? Vagy árajánlatot várnak? Arra vonatkozóan van speciális elvárás? Az elkészítendő
költségtervhez kell csatolnunk árajánlatokat is?
Árajánlatok csatolása nem kötelező, de költségek megalapozottságának megítélését nagyban segítik,
ha benyújtásra kerülnek árajánlatok.
__________________________________________________________________________________
A felhívás 3. pontjában szereplő állami vagy önkormányzati tulajdonrész kritérium értelmezése
kapcsán merült fel az a kérdés, hogy jogosult-e az a vállalkozás pályázni, amelyben hazai kockázati
tőketársaság (pl. HIVENTURES) az egyik tulajdonos 25-50% közötti tulajdonnal rendelkezik. Úgy,
hogy a többi tulajdonos magánszemély vagy magánszemélyek által birtokolt gazdasági társaság?
Igen. A befektetési célú (pl. részben vagy állami forrásokból létrehozott befektetési alap) közvetett
állami tulajdon nem minősül kizáró oknak a pályázati felhívás 3. ’A támogatás igénybevételére
jogosultak köre’ fejezetben foglaltaknak megfelelően.
__________________________________________________________________________________
A személyi jellegű költségek a 30%-os szabály betartása mellett fordíthatók-e pl. az online
értékesítési felület létrehozására? A pályázó vállalkozás egy részét az online fejlesztéseknek meg
tudná oldani saját in-house szoftver fejlesztéssel és csak a többi részt kellene kiszerveznie.
Személyi és dologi kiadásokra elszámolható költségeket a Felhívás 7. pontja szabályozza, személyi
költség csak az ott taxatíve felsorolt tételekre számolható el, amely kategóriák között online
értékesítési felület létrehozása nem szerepel.
__________________________________________________________________________________
A kiírás 14. oldalán található 18. pontban olvasható a pályázat tartalmi elbírásának
szempontrendszere. Ha jól értelmezem (és ezt kérem, erősítsék meg) a 3. sz. táblázatból legalább 4et kell teljesíteni, úgy, hogy ezen belül a táblázatban szereplő 1-es, 2-es vagy 3-as pont
mindenképpen kell, hogy teljesüljön.
Legalább 4-et kell teljesíteni a 18. fejezetben felsorolt, az export potenciál alátámasztására vonatkozó
feltételek közül, és ezek között az 1, 2, 3 pontok közül legalább egynek szerepelnie kell.
__________________________________________________________________________________
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A pályázati adatlap II/2. pontjában, tekintettel a 3000-es karakter limitre, a termék leírást vagy az
ahhoz kapcsolódó külpiaci tevékenységünket előmozdító marketing tevékenységet kell-e inkább
kirészleteznünk?
Pályázati adatlap II/2. pontja pontokba szedi a kifejtendő, illetve részletezendő válaszokat, amelyeket
a Pályázónak a pályázatát legoptimálisabban bemutató módon érdemes súlyoznia.
__________________________________________________________________________________
A pénzügyi elszámolásra, beszámoltatásra vonatkozó részletes iránymutatás nincs a kiírásban, csak
annyi, hogy záradékolt, pénzügyileg teljesített bizonylatokat lehet beadni. Minden más eljárási
szabályt/javaslatot a későbbi támogatói okiratba, illetve annak elszámolási segédlet mellékletébe
tesznek majd be. Ezek esetleg előzetesen megkaphatók?
Igen, a Támogató a hivatkozott mellékleteket előzetesen elérhetővé fogja tenni.
__________________________________________________________________________________
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