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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések VII.
1. Amennyiben a Konzorciumvezetőnek / Pályázónak a legutóbbi lezárt időszakban nem volt
foglalkoztatottja, akkor helyesen gondoljuk-e, hogy a Pályázati felhívás 19.2 Szakmai értékelés pont
2.7 Konzorciumvezető pénzügyi helyzete mutató esetében 1 főre kell osztani az adózás előtti
eredmény értékét? Vagy pedig a 0 foglalkoztatott miatt értelmezhetetlen eredmény jön ki, hiszen 0val nem lehet osztani? Ez esetben 0 pontos lesz ez a kritérium?
2. Állandó részmunkaidős foglalkoztatás, ami éves statisztikai létszám szempontjából 0-nak számít,
de a beszámoló mellékletében ki van mutatva, és munkabérköltség volt rá elszámolva, az NTP
pályázati felhívás fenti 19.2 Szakmai értékelés pont 2.7 Konzorciumvezető pénzügyi helyzete mutató
szempontjából foglalkoztatottnak minősül?
1. Az értékelési szempont számítása a következő képlet alapján történik: Egy foglalkoztatottra jutó
adózás előtti eredmény = utolsó lezárt üzleti év adózás előtti eredmény/utolsó lezárt üzleti év átlagos
statisztikai létszám (a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai állományi létszámot
tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartás alapján). Ebből adódóan, ha a létszám 0 (nulla)
fő, akkor a művelet nem végezhető el.
2. Az értékelési szempont számítása a létszám tekintetében a NAV-nak kötelezően megküldendő
bevallás statisztikai állományi létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása
alapján történik, az ezekben feltüntetett létszám vehető figyelembe.
__________________________________________________________________________________
Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat „A” komponensének keretében szeretnénk pályázni egy
szerbiai project támogatásának elnyerése reményében. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 6. pontja értelmében
önállóan támogatható tevékenység lehet a project keretében történő ingatlanvásárlás, a project
összes elszámolható költségének 50 %-a erejéig. Kérdéseink:
1. A project realizálásának első fázisában szándéknyilatkozattal, esetleg előszerződés megkötésével
kívánjuk biztosítani magunknak az általunk e célra kiszemelt ingatlan tulajdonjogának megszerzését.
Akadályát képezi-e bármelyik okirat elkészítése az ingatlanvásárlás támogathatóságának?
2. Az előszerződéssel illetve szándéknyilatkozattal megerősített vételi jogra és a jelenlegi tulajdonos
írásbeli hozzájárulására alapozva meg szeretnénk kezdeni a beruházás tervezési és engedélyeztetési
folyamatait. Ezen folyamatok magasabb készültségi foka magasabb pontszámú elbírálást
eredményezhet-e a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 19.2/2.10 pontja tekintetében? Lehet-e tudni most, vagy a
későbbiekben publikus információ lesz-e a tervezési és engedélyeztetési folyamat készültségi
fokának megfeleltetett pontérték a 19.2/2.10 szerinti értékeléskor?
1. A pályázat kötelező melléklete: Ingatlan vásárlása esetén szándéknyilatkozat és független
értékbecslő, vagy erre jogosult hivatalos személy által kiállított, 90 napnál nem régebbi igazolás
szükséges arról, hogy az ingatlan vételára a piaci viszonyoknak megfelelően került megállapításra.
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Előszerződést is lehet kötni, azonban arra nagyon kell figyelni, hogy az előszerződés révén ne váljon
megkezdetté a beruházás. Megkezdett beruházásról beszélünk ha:
„Munkák megkezdése”: Vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy a berendezések
megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy más olyan
kötelezettségvállalás, mely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre
kerül előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan
előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
Felvásárlás esetén a „munkák megkezdése” a felvásárolt létesítményhez közvetlenül kapcsolódó
eszközök megszerzésének időpontja.
2. Igen, az engedélyeztetési eljárást célszerű mihamarabb elindítani a magasabb elérhető pontszám
érdekében, erre vonatkozóan részletes információkat fog tartalmazni a pályázati útmutató.
__________________________________________________________________________________
1. Ha budapesti székhelyű a cég, akkor induló beruházás esetén 100% a támogatási intenzitás? Vagy
csak maximum 60% lehet?
2. Ebből a pályázatból céget lehet vásárolni?
3. Induló beruházás az, ha a cég a meglévő tevékenységet bővíti egy másik országban, teljes új
telephely építésével és eszközbeszerzéssel?
1. A támogatás maximális mértéke a teljes projektre vetítve minden esetben maximum 60% lehet.
2. Nem.
3. Induló beruházásnak minősül jelen felhívás tekintetében a tárgyi eszközökre és immateriális javakra
irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának
bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel
történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi
megváltoztatásához kapcsolódik.
__________________________________________________________________________________
Azzal a kérdéssel fordulunk önökhöz, hogy mikrovállalkozás vagy projektcég indulhat-e a Külpiaci
Növekedési Támogatás c. pályázaton?
1. Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete értelmében
vett kis-, közép-, valamint nagyvállalkozások nyújthatnak be pályázatot, mikrovállalkozások nem.
2. Projektcég indulhat a pályázaton, amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább
öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe
az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
__________________________________________________________________________________
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Szeretnénk megkérdezni, hogy Külpiaci Növekedési Támogatás című pályázat (NTP2020)
regisztrációjakor szükséges-e a konzorciumi tagnak már bejegyzés alatt állni vagy elegendő a
pályázat beadáskor fennállnia ennek a feltételnek?
A konzorciumvezető Kft. (Magyarország, Algyő) Ausztriában kívánja bővíteni exporttevékenységét.
A konzorcium tagja egy - a konzorciumvezető többségi tulajdonában és többségi irányítása alatt álló
– ausztriai induló vállalkozás lenne.
Az ausztriai leányvállalat a regisztráció beküldésekor még nincs bejegyezve, DE a pályázat
beadásakor már bejegyzés alatt lesz.
A kérdésünk, hogy így regisztrálhatunk-e?
A Gyakran ismételt kérdéseknél találtunk egy ilyen információt:
Kérdés: Amennyiben a konzorciumvezető és a konzorciumi partner a projekt keretében megvalósuló
beruházás érdekében közös vállalatot hoz létre, úgy konzorciumvezető mellett, az előzetes
regisztrációban, illetve a pályázatban kit kell megjelölni, mint konzorciumi tag?
Válasz: A regisztráció során a még be nem jegyzett konzorciumi tagot úgy lehet jelölni, hogy "Még
nem került bejegyzésre".
1. Igen, a regisztráció így is elvégezhető, elegendő a pályázat benyújtásakor megfelelni a feltételnek.
2. Konzorciumi tagként azt a vállalkozást kell megjelölni, amelyik a beruházást végre fogja hajtani és
megfelel a pályázati Felhívás feltételeinek.
__________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás című pályázat (NTP2020) támogatási intenzitását szeretnénk
meghatározni.
Amennyiben a pályázati felhívás 2. számú melléklete az EU NUTS rendszer alapján lett
meghatározva, akkor a burgenlandi tartomány 15%-os intenzitású?
Továbbá, ha Ausztrián belül nyugatra haladunk, akkor a többi tartomány, melyek színnel vannak
jelölve, azok is 15%-os intenzitásúak?
Sajnos nem egyértelműek a zöld és barna színek árnyalatai.
Az Európai Unió tagállamai területén alkalmazható regionális támogatási mértékeket a felhívás 3.
lábjegyzetében szereplő linkek elérhető táblázat tartalmazza.
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/aidintensities2014_2020.xls
__________________________________________________________________________________
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Nagy segítség lenne, ha pontosabban látnánk, hogy benyújtásig milyen részletezettségűnek kell
lennie a projektnek. Egy építési beruházásnak nagyon sok lépcsője van, és tudnunk kellene,
beadásig, ami nagyon közel van, mennyire kell kidolgozni. Gondolok itt olyanra, hogyha egy tételes
építési költségvetést várnak el beadásig, amitől nem térhetünk el semmiben sem, azt nyilván több
idő kidolgozni, mint egy becsült költségvetést, ami szintén alapos, de mégsem kiviteli szintű (nem
mindegy, hogy egy házépítésnél azt kell csak mondanom, hogy kell körülbelül 8 villanykapcsoló x Ftért, vagy azt kell mondanom, hogy egészen pontosan 6 villanykapcsoló Schneider márka, és az nem
is lehet más).
Szintén fontos, hogy az építési engedélyezést el kell e indítanunk beadásig? Kellenek-e engedélyes
tervek?
A csatolandó mellékletek részletes listáját a Pályázati útmutató fogja tartalmazni, amelyet minden
regisztráló pályázó meg fog kapni a regisztrációs időszak lezárultát követően. Az útmutatóban
feltüntetett információk, a csatolandó mellékletek listája, illetve a magyarázatokkal ellátott értékelési
szempontrendszer egyértelmű iránymutatásokat fog tartalmazni a pályázat kidolgozottságára
vonatkozóan. Általánosságban azonban elmondható, hogy a projektek minél magasabb fokú
előkészítettsége hozzásegíti a pályázatokat a pozitív elbíráláshoz. Példa: engedélyes tervek megléte
nem előírás, azonban a fejlesztés megvalósításához szükséges építési, hatósági engedélyek vagy
nyilatkozat arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles maximális pontszámot fog érni a vonatkozó
értékelési szempont esetében, de már az is pontot fog érni, ha a szükséges engedélyek iránti
kérelem/kérelmek benyújtásra kerültek és ezt a pályázó igazolni tudja.
__________________________________________________________________________________
A Pályázati felhívásban két benyújtási határidő szerepel: 2020. szeptember 25. és 2020. november
25. Milyen tényezőktől függ, hogy melyik az érvényes? Melyik határidő, milyen szempontból
irányadó? Van különbség az értékelési szakaszok között?
A két értékelési szakasz között nincs különbség, a pályázó dönti el a pályázat előkészítettsége alapján,
hogy melyik pályázati szakaszra jelentkezik. Az első szakaszzárás előtt biztosan nem kerül
felfüggesztésre a felhívás. Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy a határidők tekintetében 2020.
szeptember 1-én módosult a Pályázati felhívás.
__________________________________________________________________________________
Pályázó konzorciumvezető élőállat kereskedelemmel foglalkozó cég. Külföldön tervez konzorciumi
taggal együtt létrehozni/építeni egy élőállat karanténtelepet és pihentető állomást, ami biztosítja,
hogy a célországba értékesített állatok letölthessék az előírt egészségügyi kötelező pihentetést.
Regionális beruházási támogatási kategóriában pályázható-e a fejlesztés? Illeszkedik-e a kiírás
céljához?
A leírás alapján a létrehozni kívánt karanténtelep az értékesítési hálózat részét képezné, ami regionális
beruházási támogatás kategóriában nem minősül támogathatónak. Mindemellett a tervezet fejlesztés
a szállítmányozáshoz is kapcsolódik valamelyest, ami szintén nem támogatható a regionális beruházási
támogatás kategóriában.
__________________________________________________________________________________
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Esetünkben a projekt teljes egésze az Észak-Rajna-Vesztfáliai, Hemer (német) településen valósulna
meg, amely település nem szerepel a Pályázati Felhívás 3. oldalán szereplő regionális támogatási
térkép alapján alkalmazható támogatási mértékek között, a támogatható tevékenység alapján
azonban regionális kategóriába lenne sorolandó a beruházás. Ezért szeretnénk tudni, hogy ez
esetben melyik támogatási kategória vonatkozna a beruházásunkra, illetve mennyi lenne a
támogatási intenzitás?
Ez esetben javasolt megvizsgálni, hogy jogosult-e a cég az induló vállalkozások számára nyújtott
támogatás igénybevételére, mint önállóan támogatható tevékenységek esetén igénybe vehető
támogatási kategória.
__________________________________________________________________________________
A HEPA A Külpiaci Növekedési Támogatás felhíváshoz kapcsolódóan nyújtottunk be előminősítésre
kérelmet.
A projekt további fejlesztése során felmerült néhány kérdés:
1. Olaszországban Marche megyében tervezzük a beruházást. Nem egyértelmű, hogy 0,4 vagy 0,6
millió euró induló vállalkozás támogatására lennénk jogosultak?
Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint
(3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető:
c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás,
amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös
érdekkel ellentétes mértékben;
Ennek azt gondolom megfelelünk és 0,6 millió euró támogatásra lennénk jogosultak, de ebben
kérném a megerősítésüket.
2. A pályázat benyújtásához elég lesz, ha igazoljuk, hogy folyamatban van a cég bejegyzése?
Olaszországban augusztusban nem dolgoztak, így szinte lehetetlen, hogy szeptember 25-ig
bejegyezve legyen, a vírus miatt is nehezen lesz megoldható.
3. A kiválasztott megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozóan értékbecslés szükséges a tervezett ár
alátámasztására (és annak fordítása)?
Szükség van e másra? - előszerződés, megállapodás?
A probléma az, hogy Olaszországban nehezen találunk úgy ingatlant, hogy nekünk azt fenntartják a
projekt bírálatáig, mindenki azt mondja, hogy ha addig jön vevő, akkor nem tudja tartani. Erre
esetleg van valami javaslatuk?
4. A kiválasztott ingatlannak már bejegyzettnek kellene lenni a pályázat benyújtásakor vagy utána is
ráér, amikor nyer a pályázat?
1. Igen, induló vállalkozás esetén 0,6 millió EUR támogatás igényelhető az érintett térségben.
2. A konzorciumi tag esetében az is megfelelő, ha a gazdasági társaság még nincs bejegyezve, de
bejegyzés alatt áll és ezt a pályázó igazolni tudja.
__________________________________________________________________________________
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3. Ingatlan vásárlása esetén szándéknyilatkozat és független értékbecslő, vagy erre jogosult hivatalos
személy által kiállított, 90 napnál nem régebbi igazolás szükséges arról, hogy az ingatlan vételára a piaci
viszonyoknak megfelelően került megállapításra. Idegen nyelven kiállított igazolás esetén szükséges
fordítást is benyújtani, azonban nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.
4. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Pályázó bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe
lehet. Konzorciumvezető és önálló Pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a
támogatási kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie. Konzorciumi Tag
esetében amennyiben a projekt tartalmaz ingatlanvásárlást, úgy a projektelem megvalósulását követő
30 napon belül, minden egyéb esetben az adott megvalósítási helyszínen tervezett tevékenységek
megkezdése előtt.
__________________________________________________________________________________
A pályázati felhívás azt írja, hogy konzorciumi partner lehet:
A Kedvezményezett által alapított, a célországokban gazdasági tevékenységet végző meglévő vagy
új leányvállalat, vagy fióktelep, vagy vegyesvállalat, oly módon, hogy a projektcégben a
Kedvezményezett többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen.
Kérdésem: a cégnek a pályázó által alapítottnak kell lennie vagy olyan cég is megfelel, amelyet más
alapított, jelenleg külföldön működő cég és a pályázó megvásárol és benne többségi vagy akár 100%
tulajdonrészt szerez?
Tudom, hogy üzletrész vásárlást a pályázat nem támogat, a kérdés nem is erre irányul, ennek
költségét nem kívánjuk a pályázatban elszámolni. A kérdés lényege, hogy mindenképpen céget kell
alapítani vagy már működő és így megvásárolt cég is alkalmas konzorciumi partnernek, mint
leányvállalat?
Már működő és a Konzorciumvezető által a pályázat benyújtását megelőzően felvásárolt vállalkozás is
lehet konzorciumi partner.
__________________________________________________________________________________
Kérdezni szeretném, hogy kapcsolt külföldi leányvállalatként elfogadható-e olyan vállalat, melynek
a következő módon valósul meg a kapcsolódása:
Pályázó magyarországi cégnek van egy 65%-ban tulajdonolt magyar leányvállalata. Ennek a
leányvállalatnak van az adott országban 100%-os tulajdoni hányaddal kinti leánycége. Ez a közvetett
kapcsolódás elfogadható-e?
A magyar törvények szerint a pályázó vállalat és a külföldi cég kapcsolt vállalkozások.
Nem fogadható el, a Felhívás alapján konzorciumi tag közvetlenül a konzorciumvezető többségi
tulajdonában kell álljon és többségi szavazati joggal kell rendelkeznie.
__________________________________________________________________________________
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Kérem, erősítsék meg, hogy naperőműre lehet pályázni megújuló energia termelésére irányuló
beruházási támogatás keretében. A GYIK-ben szereplő – erre irányuló – kérdés nem egészen
egyértelmű, hiszen a válasz csak a regionális beruházási támogatás keretében történő igénylésre
vonatkozik. Ez számunkra is egyértelmű. Ezzel egyidejűleg pedig a Felhívásban a megújuló energia
termelésére irányuló beruházási támogatás-ként úgy látjuk, hogy a napelem park támogatható.
Igen, önálló megújuló energia termelését előállító erőmű is támogatható.
__________________________________________________________________________________
Támogatható-e napelem park építése?
Megújuló energia termelésére irányuló projekt támogatható a felhívás keretében.
__________________________________________________________________________________
Nemzetközi szállítmányozó és logisztikai árufuvarozó cég pályázna beruházás és forgóeszközbeszerzés támogatására. Ehhez kapcsolódó pályázatírásban tudnának segíteni?
A pályázati regisztrációban tudnának segíteni?
A pályázatírás nem esik a tevékenységi körünkbe, így ebben sajnos nem tudunk segíteni.
A regisztráció a https://knp.nep-regisztracio.hepa.hu/ linken keresztül végezhető el a pályázó és a
projekt alapadatainak megadásával.
__________________________________________________________________________________
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