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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések
A regisztrációs felületen megadoB adatok változtathatóak-e a pályázaD anyag összeállítása során a
pályázat benyújtásának időpillanatáig, illetve hogy befolyásolják-e a beadandó pályázaD anyag
bírálatát bármely szempontból?
Igen, módosíthatók az adatok, de kérjük, törekedjenek arra, hogy a fontosabb információkat
(célterület, célország, igényelt támogatás összege) a lehető legpontosabban adják meg már a
regisztráció fázisában is.
__________________________________________________________________________________
"C" komponens kapcsán a támogatás felét kell Magyarországon megvalósítani, a fennmaradó rész a
KedvezményezeB bejegyzeB székhelyén megvalósuló beruházásra fordítható?
A "C" komponensben induló konzorciumi pályázat esetén nincs megkötés a költségvetés
konzorciumvezető és konzorciumi tag közöS megoszlását illetően. Amennyiben "C" komponensben a
hazai vállalkozás önállóan indul, úgy a teljes költségvetés a hazai megvalósítási helyszínre vonatkozik.
Ebben az esetben azonban kötelező vállalásként megjelenik a pályázaV felhívás 11. pontjában
megfogalmazoW vállalás: "Nyertes pályázat esetén a KedvezményezeW kötelezeWséget vállal arra,
hogy a megítélt támogatás 50%-át elérő összegű beruházást hajt végre a “C” komponensben
megjelölt célországok (1/C. melléklet) valamelyikében."
__________________________________________________________________________________
Előleg 50%. Ezt a támogató okiratot követően le tudja hívni a kedvezményezeB egy összegben?
A KedvezményezeW a támogatás 50%-ának megfelelő összegben Ávr. 87. § (1) bekezdése alapján
előlegre jogosult, melyet a TámogatoW a Támogatási Szerződés hatályba lépése után igényelhet, azzal
a feltétellel, hogy az első kiﬁzetési kérelmet az előleg folyósításától számítoW 6. hónap végéig
benyújtja.
__________________________________________________________________________________
KedvezményezeB egy 49%-ban magyar, 51%-ban német tulajdonú nagyvállalat. A magyar cég
megvásárolhatja-e a német cég tulajdon részét, így 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozássá
válhatna? Tenné ezt a C komponens keretében úgy, hogy a támogatás 50%-át az USA-ban
bejegyzeB cége, mint konzorciumi tag használná fel.
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy vállalkozásban való tulajdonszerzés jelen felhívás keretei közöW nem
támogatható tevékenység/elszámolható költség.
__________________________________________________________________________________
Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás
esetén a regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek
összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeD termelési folyamathoz kapcsolódó
eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinD
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értékcsökkenés összegét. Mi iB az alátámasztás módja, tehát ezt mivel kell igazolni és mikor?
Pályázat beadásához vagy Támogató okirathoz is elégséges?
A szempont teljesülése a pályázó által cégszerűen aláírt pályázaV adatlappal/nyilatkozaWal igazolható,
ahol az érinteW pályázónak fel kell tüntetnie az értékcsökkenés összegét.
__________________________________________________________________________________
Nagyvállalkozás esetén a meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártoB termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő
létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább
200%-kal meg kell haladniuk az eredeD tevékenység keretében használt és az új tevékenység
keretében is használni tervezeB tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás
megkezdése elő[ adóévben nyilvántartoB könyv szerinD értékét. Mi iB az alátámasztás módja,
tehát ezt mivel kell igazolni és mikor? Pályázat beadásához vagy Támogató okirathoz is elégséges?
A szempont teljesülése a pályázó által cégszerűen aláírt pályázaV adatlappal/nyilatkozaWal igazolható,
ahol az érinteW pályázónak fel kell tüntetnie az új tevékenység keretében is használni tervezeW tárgyi
eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előS adóévben nyilvántartoW könyv
szerinV értékét.
__________________________________________________________________________________
Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek
legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges
költségek forrását a Forrásgazda számára bemutatja. Mi iB az alátámasztás módja, tehát ezt mivel
kell igazolni és mikor? Pályázat beadásához vagy Támogató okirathoz is elégséges? 25%-ról
számlapénz, tehát bankszámlakivonat benyújtása és a fennmaradó önerő részre hitelígérvény
elfogadható?
Önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat.
__________________________________________________________________________________
Megújuló energia termelésre fordítoB költség az összköltség maximum 50%-a lehet?
Regionális beruházási támogatás támogatási kategória esetén a megújuló energia termeléséhez
kapcsolódó eszközök költségei (a beruházás részeként) elszámolható költségeknek minősülnek,
amennyiben az alábbi feltételek együWesen teljesülnek:
- a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
- az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége a beruházás összköltségének
legfeljebb 50%-át teszik ki,
- és a beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az energiatermelési
kapacitás nem haladja meg a beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget, valamint az
előzetes elemzésből hitelt érdemlően kitűnik, hogy a megtermelt energia legfeljebb 20%-át
értékesíV (a többit a saját működése keretében felhasználja).
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Megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás támogatási kategória esetén az
elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási
többletköltségek. Az elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlát nincs meghatározva, az
elszámolható költségeket a pályázaV felhívás 6. pontjában megfogalmazoWak szerint kell/lehet
kiszámolni.
__________________________________________________________________________________
Felhívás 21. pontja szerint: Nyertes pályázat esetén a KedvezményezeB a támogatási döntésről
szóló értesítéssel együB szerződéskötési ajánlatot kap. Eszerint ez egy egyedi döntés, tehát
megítélhető kevesebb támogatás is, mint amit a kedvezményezeB kér? Ha igen, és ezt nem fogadja
el, van-e lehetőség további egyeztetésre a magasabb megítélt összeg miaB vagy ezt követően, ha
nem fogadja el, akkor nem részesül támogatásban?
A pályázaV felhívás 19.3. pontja alapján: "A Támogató a támogatást a pályázó által igényeltnél
alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére azonban nincs lehetőség.”
Pályázó vagy a KedvezményezeW kifogást nyújthat be, ha a pályázaV eljárásra, a támogatási döntés
meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a
költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a
pályázaV kiírásba vagy a támogatási szerződésbe/támogatói okiratba ütközik. A kifogás benyújtásának
szabályait részletesen a PályázaV útmutató tartalmazza.
__________________________________________________________________________________
Biztosítékadási kötelezeBség: A KedvezményezeB minden esetben köteles az összes ﬁzetési
számlájára vonatkozó beszedési megbízásokra felhatalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ezen felül
minden esetben fel kell ajánlani további biztosítékot, vagy ez is elégséges lehet? Esetleg egy
kockázatértékelés alapján, a beadást követően dől el a további biztosítékadás szükségessége?
A pályázaV felhívás 14. pontjához kapcsolódó 9. sz. lábjegyzet alapján: "A Támogatási Szerződés
hatályba lépése előW a projekt konkrét tartalmától függően – különös tekinteWel az értékelés részét
képező kockázatelemzés eredményére – kerülnek pontos megjelölésre az elvárt biztosítékok."
__________________________________________________________________________________
Egyéni vállalkozóként érdeklődök, hogy Ausztriában, Bécsben szeretnénk ﬁóktelepként üzemeltetni
egy halboltot. Ahol az általunk feldolgozoB magyar akvakultúra termékeket forgalmaznánk kis és
nagykereskedelmi formában.
A pályázaV felhívás 10. pontja alapján jelen pályázaV felhívásra kizárólag az 113, 114 és 117 GFO
kóddal rendelkező vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, így sajnos egyéni vállalkozó (GFO kód 231)
nem jogosult pályázni.
__________________________________________________________________________________
Az "A" komponens keretein belül magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági tag
konzorciumvezetőként és egy Szlovákiában bejegyzés alaB álló gazdasági tag konzorciumi tagként
részt vehet-e a beruházási támogatásra irányuló pályázatban, ha a beruházás Magyarország egyik
támogatoB megyéjében valósul meg?
__________________________________________________________________________________
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A pályázaV felhívás szerint magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság
konzorciumvezetőként és egy Szlovákiában bejegyzés alaW álló gazdasági társaság konzorciumi
tagként részt vehet a beruházási támogatásra irányuló pályázatban. Felhívjuk azonban a ﬁgyelmét,
hogy az “A” és “B” komponens esetében a projekt elszámolható összköltségnek maximum 10%-a
jelentkezhet a hazai konzorciumvezetőnél.
__________________________________________________________________________________
Egy induló vállalkozás részt vehet a pályázatban önállóan is, vagy konzorciumi megállapodást kell
kötnie egy másik gazdasági taggal?
A pályázaV felhívás 10. pontja alapján a "C" komponens keretében nyújthat be vállalkozás önállóan
pályázatot, az alábbiak szerint:
"Jelen Felhívás C. komponensének keretében önállóan, illetve konzorciumi formában
konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújthat be az a Magyarországon székhellyel, telephellyel
vagy ﬁókteleppel rendelkező, proﬁtorientált, keWős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet
folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)
- amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közveteW tulajdoni részesedése – tőke vagy
szavazaV joga alapján – külön-külön vagy együWesen sem éri el a 25%-ot ".
- amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább öt lezárt
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztoW), teljes (365 napot jelentő) üzleV évvel, amelybe az
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
Konzorciumi formában az A, B és C komponensekben is indulhat vállalkozás a felhívás 10. pontjában
megfogalmazoW feltételek szerint. “
__________________________________________________________________________________
Induló vállalkozás pályázhat-e üzem építésére? Amennyiben igen, a célországra van-e kikötés,
illetve milyen mértékű a támogatás maximuma?
A pályázaV felhívás 6. pontja ismerteV a támogatható tevékenységek körét, amely alapján az
építéshez kapcsolódó költségek támogatható tevékenységnek és elszámolható költségnek minősülnek
a felhívásban részletezeWek szerint.
A lehetséges célországok köre komponensenként változó, ezeket a pályázaV felhívás 1/A, 1/B, 1/C
melléklete sorolja fel. A támogatás mértékéről információ a pályázaV felhívás 5. pontjában található.
__________________________________________________________________________________
Az induló vállalkozás székhelye meghatározza-e az export irányát?
Nem.
__________________________________________________________________________________
Egy és ugyanazon cég pályázhat-e a Külpiaci Növekedési Támogatás és a Külpiacrajutási Támogatás
elnyerésére?
Igen, a felhívás nem zárja ki, hogy a pályázó mindkét felhívásra pályázzon.
__________________________________________________________________________________
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Regionális beruházás támogatás keretében ingatlanfejlesztési célú beruházás megvalósítható?
A pályázaV felhívás 6. pontja alapján “Beruházás megvalósításához kapcsolódó költségek
2) Építéshez kapcsolódó költségek
a) Ingatlanvásárlás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 50%-a erejéig)
b) A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás
i) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
ii) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
anyagköltségei és kivitelezőnek ﬁzeteW munkadíj.”
__________________________________________________________________________________
Egy pályázó komplex, több országot is érintő pályázatot nyújthat be (akár több komponensben is)
vagy egy célországon belül több helyszínen is valósíthat meg projekteket?
A több komponensben való egyidejű indulást a pályázaV felhívás kizárja. Egy célországon belül
azonban több megvalósítási helyszín is megjelölhető, amennyiben a konzorciumi tag az adoW
célországban több telephellyel, ﬁókteleppel rendelkezik.
__________________________________________________________________________________
Kötelező vállalás esetén a Konzorciumvezetőnél a „projekt keretében végzeB tevékenység”
árbevételét és/vagy pénzügyi műveletek bevételét hogyan kell kimutatni?
A főkönyvi kivonat, beszámolók másolata és az ahhoz fűzöW, cégszerűen aláírt magyarázat
(nyilatkozat) elegendő alátámasztásul.
__________________________________________________________________________________
Konzorciumvezető lehet 0 Ft az projekt elszámolható összköltsége, azaz miden projektköltség
jelentkezhet a „projektcégnél”?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Magyarországi székhelyű Ki. 10 éves gazdasági múlBal rendelkezik, továbbá 1,7 milliárd
árbevétellel (2019), melynek 80%-a export tevékenységből származó bevétel,
konzorciumvezetőként pályázhat-e olyan Romániai székhelyű leányvállalaBal, mint konzorciumi
tag, amelynek a tulajdonosai ugyanazon személyek mint a magyar társaság tulajdonosai. A román
társaságban lévő tulajdonosok 50-50% arányban, míg ugyanezen személyek a magyar társaságban
51-49% arányban tulajdonosok. A román társaság 5 millió euró bevétellel és 5 éves múlBal
rendelkezik.
Nem, tekinteWel a felhívás azon előírására, amely szerint "Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági
tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzeW, vagy bejegyzés alaW álló gazdasági társaság
- amely a mellékletekben szereplő államok területén székhellyel, ﬁókteleppel vagy telephellyel
rendelkezik és
- amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazaV joggal rendelkezik.”
__________________________________________________________________________________
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A Pályázat célja a felhívás szerint idézve:
“... jelen támogatás célja a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának folyamatos növelése. A
konstrukció hosszú távon várt hatása, hogy hozzájárul a hazai vállalatok külföldön realizált
proﬁtjából hazautalt jövedelem – ezáltal a cégérték, és a nemzeD jövedelem – növekedéséhez.
Forrásgazda és Támogató olyan projekteket kíván támogatni, amelyek
a) a KedvezményezeB által alapítoB, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új
leányvállalat, vagy ﬁóktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházás
megvalósítására,
b) vagy a KedvezményezeB meglévő leányvállalata, vagy ﬁóktelepe, vagy vegyesvállalata az igénybe
vehető támogatási jogcímek támasztoBa feltételeknek megfelelő fejlesztésére
(a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly módon, hogy a projektcégben a
KedvezményezeB többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen...."
Ezzel szemben Felhívás 12.1 Regionális beruházási támogatás nem ítélhető meg, amennyiben
idézve:
“... - exporBal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporBevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, ..."
Álláspontunk szerint ez a felhívás céljával kifejezeBen ütközik, kérjük részletesen szíveskedjen
kifejteni, ezt hogyan értelmezzük. A pályázó ingatlan beruházással (építéssel) és szükséges
eszközvásárlással, mint induló beruházás "A" komponens alprogram keretében Regionális
beruházási támogatást kíván igénybe venni.
A felhívás keretében támogatoW projektek támogatoW tevékenységei közvetlenül nem irányulhatnak
exportra (a támogatás nem kapcsolódhat az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához, és/vagy exporWevékenységekkel kapcsolatos folyó kiadáshoz).
__________________________________________________________________________________
Hajdú-Bihar megyei társaság, mint konzorcium vezető maximálisan 70% intenzitású regionális
beruházási támogatást igényelhet, mint kisvállalkozás a beruházás megvalósítására (6. pont
táblázat)
De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatási intenzitás az
elszámolható költségek 100%a. (projekt előkészítés, projektmenedzsment).
Ugyanakkor a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége tekintetében nem
haladhatja meg a maximális 60% -ot.
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége tekintetében (tehát konzorciumvezető
és konzorciumi tag együWesen) összességében nem haladhatja meg a maximális 60%-ot.

__________________________________________________________________________________
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Szakmai értékelés 2.6. pontja konzorciumvezető vállalkozásának lezárt üzleD éveinek száma
kapcsán kérem, legyen szíves tájékoztatást adni arról, hogy a 2009. júniusában létrejöB cég 10 vagy
11 lezárt üzleD évvel rendelkezik. Értelmezésünk szerint a 2009 év lezárása is egynek számít,
tekinteBel arra, hogy a kérdésben nem teljes lezárt üzleD év szerepel. A számítás módja
megválasztja az adható 5 vagy 10 pont értéket.
11 lezárt üzleV év alapján a maximális pontszám adható, abban az esetben is, ha 1 év nem minősül
teljes lezárt üzleV évnek.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben egy nagyvállalat Marosvásárhelyi leányvállalatánál kíván beruházást végrehajtani, jól
értelmezzük, hogy 50%-os támogatási intenzitással lehet tervezni a költségvetést? Egyéb esetben
Európai Unió más területein is érvényes, hogy kkv méreBől függően további 10 és 20
százalékponBal növelhető a támogatási intenzitás? Mivel már van elnyert VNT2020-1
versenyképesség növelő támogatásunk, ezért nem tudnánk pályázni az átmeneD támogatás
tekintetében csak de minimis-ben?
Igen, a marosvásárhelyi (Románia) nagyvállalatnak minősülő leányvállalatnál 50%-os támogatási
mértékkel tervezhető a projekt regionális beruházási támogatás támogatási kategória esetén.
__________________________________________________________________________________
Oroszországi helyszín esetén a „C” komponens az elérhető, de nem világos számunkra, hogy ez
esetben regionális beruházásra (esetleg induló vállalkozásoknak nyújtoB támogatásra) milyen
támogatási intenzitások érhetők el?
A regisztrációs felületen rögzíteW célterületek alapján a HEPA tájékoztatni fogja az érinteW potenciális
pályázókat az adoW célterület állami támogatási szabályairól, támogatási mértékről.
__________________________________________________________________________________
A turizmus támogatható-e? Kérjük, amennyiben csak bizonyos részei, azokat sorolják fel.
Igen, támogatható.
__________________________________________________________________________________
A HEPA oldalán az összefoglalóban az alábbi mondatot találtuk, amiről viszont a felhívás nem
rendelkezik. „A mintegy 23 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő támogatást
Magyarországon bejegyzeB kis-, közép- és nagyvállalatok igényelheDk, minimum 280 millió forint,
maximum 3 milliárd forint, de legfeljebb a 2019. évi értékesítési árbevétel összegében.”
Ez a feltétel még hatályos?
A honlapon tévesen szerepel ez az információ, a felhívásban szereplő elvárások és szempontok a
követendőek a támogatási igényt benyújtók számára.
Felhívjuk azonban a ﬁgyelmüket, hogy a pályázaV felhívás 19.2 pontjában megfogalmazoW kiválasztási
kritériumok (értékelési szempontok) vizsgálják a projekt megalapozoWságát és a gazdálkodó
szervezetek teljesítményét.
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A felhívásban több helyen is szerepel, hogy a konzorcium vezető gazdasági adatait kell vizsgálni.
Abban az esetben, ha a konzorcium vezető (a pályázó magyarországi cég) rendelkezik kapcsolt
vállalkozásokkal és megfelel a 651/2014/EU rendeletben foglaltaknak, összeszámíthatóak a
gazdasági adatok?
Nem.
__________________________________________________________________________________
A felhívásban az szerepel, hogy a konzorcium vezető maximum a költségek 10%-át viselheD.
Ez azt jelenD, hogy egy meglévő külföldi kapcsolt vállalkozás esetében a külföldi vállalkozásnak kell
biztosítania a saját forrást?
Induló vállalkozás esetében pedig a pályázaton kívül szükséges olyan formában létrehozni az induló
vállalkozást, hogy rendelkezésére álljon a saját forrás rá eső része?
A pályázaV felhívás alapján az “A” és “B” komponens esetében a projekt elszámolható összköltségnek
maximum 10%-a jelentkezhet a konzorciumvezetőnél. A saját forrást a tulajdonos konzorciumvezető
és/vagy a konzorciumi tag is bemutathatja.
__________________________________________________________________________________
A támogatást a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tag kapja meg? Amennyiben a támogatást a
konzorciumvezető kapja meg, azt milyen formában továbbíthatja a konzorciumi tagnak?
Konzorciumi pályázat esetén a Támogató a támogatást minden esetben a konzorciumvezetőnek utalja
át.
__________________________________________________________________________________
Szlovákiában megvásárolni nálunk kisebb, hasonló vagy azonos terméket gyártó céget és így piacot
szerezni exportra szánt termékeinknek.
Kérdésünk, hogy a most megjelent "Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez"
pályázat erre ad lehetőséget? Ha igen, kérem segítségét az anyagot ismerő pályázaurókat illetően.
Vállalkozásban való tulajdonszerzés jelen felhívás keretei közöW nem támogatható tevékenység.
__________________________________________________________________________________
Elszámolható költséget jelent-e a pályázó vállalkozás külföldi vállalkozásban való tulajdonszerzése?
Amennyiben igen, akkor ez megvalósítható-e úgy, hogy a pályázó cégnek és a megvásárolandó
cégnek is ugyanaz a tulajdonosa?
Nem, a vállalkozásban való tulajdonszerzés jelen felhívás keretei közöW nem támogatható.
__________________________________________________________________________________
Megvalósítási helyszín lehet-e Szerbiában? (különösen a mostani járványhelyzeD szigorításokra
tekinteBel)
A felhívás “A” komponensében lehetséges projektmegvalósítási heyszín Szerbia (felhívás 1/A
melléklet).
__________________________________________________________________________________
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Elszámolható költséget jelent-e az ingatlanvásárlás?
Igen, a felhívás 6. pontjában található Támogatható tevékenységek, Önállóan támogatható
tevékenységek szakasza alapján (7. oldal) az ingatlanvásárlás a projekt összes elszámolható
költségének 50%-a erejéig támogatható a felhívás keretében.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a pályázó cég a Versenyképesség Növelő PályázaD felhíváson (VNT) nyertes pályázaBal
rendelkezik, és elnyerte a maximálisan igényelhető 800 ezer EUR átmeneD támogatási összeget,
akkor iB pályázhat-e és mekkora összegre?
A pályázaV felhívás keretében nem kerül alkalmazásra az Európai Unió által a COVID-19 gazdasági
hatásainak mérséklésére bevezeteW átmeneV állami támogatási kategória, ezért jelen felhívás
keretében megítélt támogatást nem kell egybeszámítani más felhíváson megítélt átmeneV támogatási
jogcímen nyújtoW támogatással. Felhívjuk ugyanakkor ﬁgyelmét a de minimis jogcím egybeszámítási
szabályaira (három éven belül de minimis jogcímen megítélt támogatás nem haladhatja meg a 200
ezer EUR-t). További más felhívás keretében támogatoW projekt, vagy támogatoW projekt egyes
elemei jelen felhívás keretében nem támogathatóak.
__________________________________________________________________________________
Megvalósítási helyszín lehet-e Romániában? BányászaD tevékenységre (kavicsbánya modernizálás
kőaprító kapacitás fejlesztéssel) lehet-e pályázni?
A konzorciumi tag beruházásnak helyszíne lehet Romániában.
Regionális beruházási támogatás nem igényelhető a gazdasági tevékenységek staVszVkai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározoW staVszVkai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december
20-i 1893/2006/EK európai parlamenV és tanácsi rendeletben az uniós gazdasági tevékenységek
egységes ágazaV osztályozási rendszerének. A nemzetgazdasági ágába (Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és halászat), az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazaV osztályozási
rendszerének B. nemzetgazdasági ágába (Bányászat és kőfejtés) és az uniós gazdasági tevékenységek
egységes ágazaV osztályozási rendszerének D. nemzetgazdasági ágába (Villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás és légkondicionálás) sorolt tevékenységek.
__________________________________________________________________________________
Valamint konkrét kérdés, hogy támogatható energiatermelő- beruházás? Napelemparkra vagyis
fotovoltaikus erőműre gondolunk elsősorban?
Regionális beruházási támogatás nem igényelhető a gazdasági tevékenységek staVszVkai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározoW staVszVkai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december
20-i 1893/2006/EK európai parlamenV és tanácsi rendeletben az uniós gazdasági tevékenységek
egységes ágazaV osztályozási rendszerének A. nemzetgazdasági ágába (Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és halászat), az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazaV osztályozási
rendszerének B. nemzetgazdasági ágába (Bányászat és kőfejtés) és az uniós gazdasági tevékenységek
egységes ágazaV osztályozási rendszerének D. nemzetgazdasági ágába (Villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás és légkondicionálás) sorolt tevékenységek.
__________________________________________________________________________________
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A Felhívás 11. pontja szerint a kötelező vállalás a projekt keretében végzeB tevékenységekhez
kapcsolható árbevétele és/vagy pénzügyi műveletek bevétele a fenntartási időszakban összesen
eléri a megítélt támogatás 30%-át. Mit jelent pontosan a projekt keretében végzeB tevékenységek?
A pályázatban megjelölt fejlesztendő tevékenységet? A támogatás 280 millió forint, az 5 éves
fenntartási időszakban összesen el kell érje az árbevétel növekmény a 84 millió forintot. Az öt
évben a növekményeket és az esetleges csökkenéseket összeadják, és ez kell, hogy elérje a 84 millió
forintot vagy a fenntartás végén megnézik a bázishoz képest a növekményt? IB mi a bázis év?
Nyertes pályázat esetén a KedvezményezeW (konzorciumi pályázat esetén a Konzorciumvezető)
kötelezeWséget vállal, hogy a projekt keretében végzeW tevékenységekhez kapcsolható árbevétele, és/
vagy pénzügyi műveletek bevétele a fenntartási időszakban összesen eléri a megítélt támogatás 30%át.
A vállalás teljesülésének igazolásához a főkönyvi kivonat, beszámolók másolata és az ahhoz fűzöW,
cégszerűen aláírt magyarázat (nyilatkozat) benyújtása szükséges alátámasztásul. A csatolt
mellékletekből és a cégszerűen aláírt nyilatkozatból kell egyértelműen kiderülnie, hogy a keletkezeW
bevétel a projekt keretében végrehajtoW beruházáshoz/fejlesztéshez kapcsolódik.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben jól értelmezzük, "induló vállalkozás" pályázatának támogatási intenzitása 100%-os
mértékű. Ebben az esetben mekkora összeg az, ami maximum támogatásként igényelhető?
Induló vállalkozásoknak nyújtoW támogatás kizárólag az "A" komponens konzorciumi tagjai által
igényelhető támogatási kategória, amely esetében a támogatási mértéke 100% lehet.
Az induló vállalkozásoknak nyújtoW támogatás formája jelen projekt keretében vissza nem térítendő
támogatás lehet, amelynek bruWó támogatási egyenértéke nem haladja meg a 0,4 millió EUR-t, illetve
a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározoW feltételeknek megfelelő
támogatoW területeken letelepedeW vállalkozások esetében a 0,6 millió EUR-t, illetve a Szerződés
107.cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározoW feltételeknek megfelelő támogatoW
területeken letelepedeW vállalkozások esetében a 0,8 millió EUR-t.
__________________________________________________________________________________
A pályázaton való részvétel csak konzorcium formában lehetséges?
A pályázaV felhívás 10. pontja alapján az "A" és "B" komponensre kizárólag konzorciumi formában
nyújtható be pályázat, míg a "C" komponens keretében a vállalkozások önállóan és konzorciumi
formában is nyújthatnak be pályázatot.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben nem új, induló vállalkozás lenne a pályázó, abban az esetben a pályázat maximális
költsége függ-e az előző évi neBó árbevétel mértékétől?
Nem függ, azonban felhívjuk a ﬁgyelmüket, hogy a pályázaV felhívás 19.2 pontjában megfogalmazoW
kiválasztási kritériumok (értékelési szempontok) vizsgálják a projekt megalapozoWságát és a
gazdálkodó szervezetek teljesítményét.
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Konzorciumban történő indulás esetén a magyar cég árbevételéhez hozzáadódik-e a külföldi
(esetünkben szlovák) cég árbevétele?
Nem.
__________________________________________________________________________________
A konzorcium külföldi tagja lehet-e új, induló vállalkozás?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Kérdésem az, hogy igazolható-e ez az öt év a Pályázó vonatkozásában azon kapcsolt vállalkozás
adataira támaszkodva, ahol nem az "igazoló" a Pályázó 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonos vállalkozása, hanem a Pályázó rendelkezik 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel
az említeB kapcsolt vállalkozásban?
A pályázaV felhívás sajnos ezt nem teszi lehetővé.
__________________________________________________________________________________
A „Felhívásban” szereplő fejlesztést a KedvezményezeB által alapítoB, a célországokban gazdasági
tevékenységet végző új leányvállalat, vagy ﬁóktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül
megvalósítandó beruházást a külföldi helyszínen kell megvalósítani?
Igen.
__________________________________________________________________________________
A Regisztrációt előbb el kell küldeni?
Regisztrációra 2020. augusztus 24. 12:00-ig van lehetőség, a pályázat benyújtására a regisztrált
vállalkozásoknak van lehetősége.
__________________________________________________________________________________
A pályázat keretében „C” komponensre, azon belül Amerika mexikói határ menD területe, illetve
Kalifornia került elsődlegesen meghatározásra, mint leendő beruházási terület. A pályázóként
szegedi székhellyel, kisvállalkozásnak minősülünk; GFO kód 113.
A pályázat keretében tervezés, engedélyezés, ingatlanvásárlás, termelő rész kialakítása, gyártáshoz
szükséges eszközök beszerzése, megújuló energia alkalmazása, valamint projektmenedzsment
feladatok ellátására igénybe veB szolgáltatások, kommunikációs költségek tervezeBek
felhasználásra, megvalósításra.
A felhívás előzetes értékelése szerint megfelelünk a kiírás feltételeinek. Kérem szíves
tájékoztatásukat, hogy ezen elgondolás megvalósításához milyen támogatási intenzitás
megítélésére számíthatunk külön-külön támogatási csoportonként, illetve összességében?
Amennyiben a HEPA részletes leírást kap a projekt keretében megvalósítani tervezeW
tevékenységekről, és a beruházás tervezeW helyszínéről, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági aWasé hálózata bevonásával a regisztrációt követően segít felvenni a kapcsolatot a
célország imporyejlesztési ügynökségével a helyi szabályozók feltérképezése céljából.
__________________________________________________________________________________
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„A” komponensben gondolkodva merültek fel az alábbi kérdéseink: A projektben önállóan
támogatható tevékenységnek konzorciumi partnerenként vagy összprojekt szinten szükséges
lennie? Lehetséges-e, hogy a konzorciumvezető csak projektelőkészítési és -menedzsment,
valamint piacra jutási tevékenységekkel tervez, míg beruházás a konzorciumi tagnál történik?
Igen, lehetséges.
__________________________________________________________________________________
Nem világos, hogy szükséges ﬁgyelembe venni a regionális beruházási támogatás szabályait a
konzorciumi tagnál, melynek 1/A mellékletben szereplő államok területén székhellyel, ﬁókteleppel,
telephellyel szükséges rendelkeznie. Külföldön megvalósítani tervezeB beruházás esetén a
konzorciumi tagnál annak megvalósítási helyszíneként szolgáló székhelye/ﬁóktelepe/telephelye
szerinD regionális beruházási támogatási szabályokat szükséges alapul venni? Vagyis az adoB
ország, adoB NUTS régió támogatási szabályai az irányadók? Ebben az esetben ezek hol érhetőek
el?
Az egyes területeken elérhető támogatási mértékről az “A” komponens esetében a pályázaV felhívás
3. oldalán található 3. sz. lábjegyzet szerinV hivatkozáson tájékozódhat.
__________________________________________________________________________________
Hol találhatóak meg a célország támogatási intenzitásai, mi van ha a célország kisebb mint az
iBhoni?
Az Európai Unió területén belül, az egyes NUTS3-as terüleV egységeken megvalósuló fejlesztésekre, a
regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriában nyújtható maximális támogatási
mértékeket a felhívás 3. lábjegyzetében található link tartalmazza. Az Európai Unió területén
megvalósuló, egyéb állami támogatási kategóriák alkalmazásával támogatoW tevékenységek esetén
alkalmazoW támogatási mérték megegyezik a magyarországi támogatási mértékekkel. Az Európai
Unión kívüli országok esetében a támogatási mérték az adoW államban hatályos állami támogatási
szabályok függvénye, de a maximális támogatási mérték sehol nem haladhatja meg az Európai
Unióban az adoW tevékenységre adható támogatási mérték maximumát, valamint a felhívásban
meghatározoW maximális támogatási mértékeket (Felhívás 5. pontja, 6. oldal).
__________________________________________________________________________________
Van-e jelentősége, hogy a célországban lévő konzorciumi tag projekt cég ami most alakul vagy
többségi tulajdon egy román cégben.
A konzorciumi taggal kapcsolatban a kérdéshez kapcsolódóan két elvárás van: legalább bejegyzés alaW
kell állnia (jogképesnek kell lennie), a konzorciumvezető többségi tulajdonában és többségi irányítása
alaW kell állnia. A felhívás szempontjából nincsen relevanciája, hogy a konzorciumi tagnak
tulajdonában állnak-e további vállalkozások.
__________________________________________________________________________________
Célországi állami befektetés-ösztönzési szervezet/ügynökség írásbeli nyilatkozaBal támogatásáról
biztosítja a projektet. Ez kitől kell kérni jelen projekt esetén?
Romániában az állami befektetési ügynökség a Foreign Investment Directorate: hWp://
www.imm.gov.ro/en/mmaca/invesVVi-straine/ .
__________________________________________________________________________________
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A tárgyi regisztrált pályázat kapcsán szeretnénk tudni, hogy milyen dokumentumok csatolása
szükséges a pályázathoz. Információnk szerint a regisztráció után ez elérhető lesz, kérjük
segítségüket, hogy hol találjuk.
A kérdéses dokumentumok a regisztrációt követően a regisztráció időszak lezárásával lesznek
elérhetők a potenciális pályázók számára.
__________________________________________________________________________________
Támogatást igénylők körénél KKV-k kerültek meghatározásra, mikrovállalkozás indulhat-e a
pályázaton?
Nem, a pályázaV felhívás 10. pontja alapján jelen pályázaV felhívás keretében pályázatot kizárólag a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§-a
értelmében veW kis-, közép-, valamint nagyvállalkozások nyújthatnak be.
__________________________________________________________________________________
Zöldmezős beruházás támogatható-e? Milyen mértékben?
Igen, nincsen megkötés a zöldmezős beruházásokkal kapcsolatban.
__________________________________________________________________________________
Utazás és szállásköltséget mivel kell alátámasztani? Kell-e ajánlat vagy elegendő a költségbecslés?
A pályázathoz csatolandó mellékletek listáját a részletes pályázaV útmutató fogja tartalmazni, amely a
regisztrációs időszak lezártát követően lesz elérhető a potenciális pályázók számára. A felhívás nem
tér ki részletesen a költségek realitását alátámasztó dokumentumok körére, ugyanakkor a felhívásból
is látszik, hogy ez értékelési szempont lesz.
__________________________________________________________________________________
Van-e felső értékhatár a markeDng anyagok készítésére?
Nincsen.
__________________________________________________________________________________
Külföldi tanácsadói díj elszámolható-e?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Meglévő leányvállalat esetében a külföldi operáció fejlesztésére van lehetőség. Ebben az esetben
elégséges, ha a konzorciumi tag külföldön csak ún. „Önállóan nem támogatható tevékenységeket”
végez (pl.: Piackutatás elkészítése, vagy projektmenedzsment tevékenységet)?
Nem, legalább minimális mértékben, de önállóan támogatható tevékenységeket is kell végeznie.
Ugyanakkor fontos szem előW tartani a pályázaV felhívás célját érintő elvárásokat. A Felhívás 1. pontja
rögzíV, hogy a Forrásgazda és Támogató alapvetően olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a
"projektcég" fejlesztésére irányulnak oly módon, hogy a projektcégben a KedvezményezeW többségi
tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen. Ennek megfelelően az értékelési
szempontok közöW megjelenik, hogy "a projekt célja összhangban van a pályázat céljával".
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
Van lehetőség személyes szakmai egyeztetésre a regisztrációt követően, de a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően?
Igen, erre való igényt az ntp2020@hepa.hu e-mail címen lehet jelezni.
__________________________________________________________________________________
Az "A komponens esetében" a konzorciumi partner bejegyzés alaB álló gazdasági társaság lehet.
Elegendő nyilatkozni arról, hogy támogatás esetén a főpályázó, leendő anyavállalat bejegyez egy
leányvállalatot Romániában? A jelenlegi járványügyi helyzetben a kiutazás nem egyszerűen
teljesíthető.
Igen, továbbá a beszerzési ár megalapozoWságát alátámasztandó, célszerű egy független értékbecslő
által készíteW értékbecslést is benyújtani, a költség megalapozoWságának könnyebb megítélhetősége
érdekében. Ugyanakkor felhívjuk a ﬁgyelmét, hogy a pályázathoz csatolandó mellékletek listáját a
részletes pályázaV útmutató fogja tartalmazni, ami a regisztrációs időszak lezártát követően válik
elérhetővé a pályázók számára.
__________________________________________________________________________________
A kiírás értelmében az "Innovauv vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl
régióban letelepedeB vállalkozásoknál az előírt maximális összegek megkétszerezhetők."
A) Jól értjük, hogy ha 280 MFt-ra pályázunk, s 70 MFt önerőt vállalunk, s innovauv kisvállalkozásnak
minősülünk, akkor például a tervezeB "Ipari kutatás költségei"-re a projekt összes elszámolható
költségének 20%-a erejéig tervezhetünk (a kiírásban szereplő 10% helyeB)?
B) Hogyan kell megfelelni a következő kitételnek: kutatás-fejlesztési költségei az összes működési
költség legalább 10%-át teszik ki a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében. Mi
minősül működési költségnek? Mi minősül K+F költségeknek? Hogyan kell ezt igazolni?
Ez a kitétel az induló vállalkozások számára igénybe vehető, induló vállalkozásoknak nyújtoW
támogatás állami támogatási kategória esetében alkalmazható szabály. Ugyanakkor a támogatási
mérték maximumát a felhívás 5. fejezete szabályozza, miszerint "a támogatás mértéke nem
haladhatja meg kisvállalkozás esetén a 70%-ot, középvállalkozás esetén a 60%-ot, nagyvállalat esetén
pedig az 50%-ot".
A) Nem, a költségvetésre vonatkozó belső korlátok nem többszörözhetőek.
B) K+F költségének a K+F ráfordítások minősülnek. Ezt az adoW évi beszámolóval, vagy a TAO bevallás
vonatkozó oldalával lehet igazolni (tekinteWel arra, hogy a kutatás-fejlesztés (K+F) közvetlen költsége
adóalap-csökkentő tétel a társasági adóban). Működési költségnek minősülnek a vállalkozás
mennyiségtől függő költségei (anyagköltség, munkaerő költsége, villamos energia költsége, szállítási
költség, környezetvédelmi költségek, javítási és közüzemi költségek) az állandó költségek (általános
költségek).
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__________________________________________________________________________________
Abban az esetben, ha a beruházás megvalósítási helyszínének illetékes önkormányzatától
rendelkezünk a beruházás megvalósítására vonatkozó támogató nyilatkozaBal, teljesíteBnek
tekinthető-e a pontozó tábla releváns feltétele, azaz a projekt szakmai tartalmának 2.4. pontjára
megítélhetővé válik a 10 pont?
Nem, a célország investment promoVon agency-jétől szükséges elvi támogató nyilatkozat a 10 pont
megítéléshez.
__________________________________________________________________________________
A pályázat „Regionális beruházási támogatás” kategóriát célozná meg.
Az alább felsoroltak elszámolhatóak-e a pályázatban:
• Használt eszközök, használt gépek, használt berendezések
• Járművek, targoncák (használt vagy új)
• Termeléshez, gyártáshoz szükséges alapanyagok és készletek beszerzése?
Használt eszközök beszerzését a felhívás nem támogatja. Ugyancsak nem támogatható alapanyagok
és készletek beszerzése. Szállítmányozáshoz kapcsolódó beszerzések sem támogathatóak, ugyanakkor
a gyártáshoz szükséges anyagmozgatáshoz szükséges gépek és eszközök támogathatóak.
__________________________________________________________________________________
A támogatási biztosíték tárgya lehet-e a megvalósítandó beruházás, eszköz stb.?
Nem, külföldi ingó és ingatlan, valamint hazai ingóság bizonyosan nem lehet biztosíték tárgya.
__________________________________________________________________________________
A konzorciumvezető és a konzorciumi tag közöB hogyan oszlik meg a biztosíték adás mértéke és a
szükséges önerő?
Erre vonatkozóan nincs megkötés.
_________________________________________________________________________________
Állami kezességvállalás bevonható-e?
Állami támogatás mögé állami kezességvállalás nem vonható be.
_________________________________________________________________________________
Jelzáloggal terhelt ingatlant felajánlhatunk-e biztosítékként „másodlagos” bejegyzeB jelzálog
jogosultkénD felajánlással ?
Nem.
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