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Nemzeti Tőkekihelyezési Program - Gyakran Ismétlődő Kérdések II.
A projekt az „A” komponenshez kapcsolódóan Olaszországban, Modenában, az Emilia-Romagna
régióban valósulna meg. Regionális beruházási támogatás esetén mekkora az elérhető maximális
támogatás intenzitás mikro/kisvállalkozás és mekkora középvállalkozás esetén?
A pályázati felhívás 3. lábjegyzetében szereplő linken található táblázat 1042. sora alapján EmiliaRomagna régióban adható támogatás 10%, amely kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal
(összesen 30%), középvállalkozások esetében 10 százalékponttal (összesen 20%) növelhető. Jelen
felhívás keretében mikro-vállalkozások nem támogathatóak.
__________________________________________________________________________________
A magyarországi székhelyű pályázó a célországban a beruházás megvalósítására új céget
(leányvállalatot) tervez létrehozni. Jogosult induló vállalkozásoknak nyújtott támogatási jogcímen
támogatást igényelni? Ha igen, akkor kötelező ezt a támogatási kategóriát alkalmazni, vagy ez csak
opcionális, és igényelhet csak regionális beruházási támogatást? Vagy akár a két támogatási
kategória kombinálható? Azaz a meghatározott támogatási összegig (Felhívás 12.3. pont) induló
vállalkozásoknak nyújtott támogatást igényel 100%-os intenzitással, majd az azt meghaladó összeg
felett a regionális beruházási támogatás szerinti intenzitással számol. Természetesen mindezt arra
tekintettel, hogy a projekt teljes költségére vetítve az intenzitás nem haladja meg a 60%-ot.
Az újonnan létrehozott vállalkozás abban az esetben jogosult induló vállalkozásoknak nyújtott
támogatást igényelni, ha az a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján kisvállalkozásnak minősül
(tehát az anyavállalat is kisvállalkozásnak minősül).
Az állami támogatási kategóriák (jogcímek) szabadon kombinálhatóak a támogatási kérelemben, tehát
a kérdésben jelzett megoldás alkalmazható.
__________________________________________________________________________________
A beruházás fejlesztendő tevékenységének mikorra kell benne lennie a megvalósító
cégkivonatában?
A fejlesztendő tevékenység elegendő, ha a benyújtáskor szerepel a cégkivonatban.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a beruházás teljes 100%-os költsége a konzorciumi tagnál merül fel, ebben az esetben
elegendő, ha a fejlesztendő tevékenység csak a Konzorciumi tag cégkivonatában jelenik meg, vagy
mindenképpen szükséges a konzorcium vezetőnél is hivatalosan bejegyeztetni az adott fejlesztendő
tevékenységet?
A fejlesztendő tevékenység elegendő, ha csak megvalósító (ez esetben konzorciumi tag)
cégkivonatában szerepel.
__________________________________________________________________________________
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Dubai alapítású társaságban az alaptőke biztosításához lehet-e igényelni támogatást?
Nem. Kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott elszámolható költségekre igényelhető
támogatás.
__________________________________________________________________________________
Támogatandó tevékenység az ingatlan vétel vagy bérlet, illetve ha igen, milyen feltételek mellett?
Az ingatlan vásárlás költsége elszámolható a felhívás keretében a teljes elszámolható költség 50%-a
mértékéig. Felhívjuk figyelmét, hogy az ingatlan értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket,
amelyet független értékbecslő által készített értékbecsléssel lehet alátámasztani.
Ingatlan bérleti költsége nem elszámolható a felhívás keretében.
__________________________________________________________________________________
Bérlünk/veszünk egy ingatlant, oda szoftverparkot telepítünk majd GCC-s ügyfelek számára
fejlesztéseket hajtunk végre. Ez belefér a támogatandók körébe?
Ingatlan bérleti díja nem elszámolható költség. A kérdés további megválaszolásához a projektötlet
részletesebb kibontása szükséges.
__________________________________________________________________________________
Van-e a beruházás tárgya tekintetében megkötés? TEÁOR számra szűkítést nem látunk benne, az
infrastruktúra önállóan támogatható, úgy látjuk, hogy új szállodai szolgáltatás infrastrukturális
feltételeinek megteremtésének nincs akadálya, kérjük ennek szíves megerősítését.
A felhívásban szereplő előírások szövegszerűen nem zárják ki az említett tevékenység támogatását,
ugyanakkor a felhívás eredeti koncepciója alapvetően termelő beruházások finanszírozását kívánta
elősegíteni. A pályázat céljaihoz való illeszkedés az értékelés részét képezi.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a magyar cég egy B komponensű országban kíván beruházást megvalósítani, akkor az
ottani kapcsolt vállalkozását mikor kell bejegyeztetni?
A Felhívásban az szerepel, hogy konzorciumi tag lehet bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló cég,
ugyanakkor nem derül ki, hogy ez már a pályázat benyújtásának feltétele, vagy például
szerződéskötési feltétel. Ez számunkra azért fontos, mert ha nem nyer a pályázat, akkor kétséges a
beruházás megvalósítása (így az ottani cég létesítése)?
A felhívás elvárása a konzorciumi taggal szemben, minden komponens tekintetében, hogy a
támogatási kérelem benyújtásakor legalább bejegyzés alatt álljon (jogképes legyen).
__________________________________________________________________________________
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A pályázati felhívásban nem találtunk árbevétel, elszámolható költségek, illetve igényelhető
támogatás összegeire vonatkozó összehasonlító, korlátozó kitételt.
Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy van-e ezzel kapcsolatosan elvárás, illetve számíthatunk-e ilyen
kitétel megjelenésére?
A pályázati felhívás nem tartalmaz ilyen elvárásokat.
__________________________________________________________________________________
Lehet-e bérbeadási célú a beruházás?
A pályázati felhívás nem zárja ki a bérbeadási célú ingatlanfejlesztést, ugyanakkor a felhívás eredeti
koncepciója alapvetően termelő beruházások finanszírozását kívánta elősegíteni. A pályázat céljaihoz
való illeszkedés az értékelés részét képezi.
__________________________________________________________________________________
A pályázat keretében az "A" komponensre szeretnénk pályázatot benyújtani. A Konzorciumi tag
székhelye (beruházási helyszín) Németországban található. A támogatást regionális beruházási
támogatásként szeretnénk igénybe venni. Hol lehet megtalálni a Konzorciumi tag (Németország)
regionális támogatási térképét?
Az Európai Unió tagállamai területén alkalmazható regionális támogatási mértékeket a felhívás 3.
lábjegyzetében szereplő linken elérhető táblázat tartalmazza.
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/aidintensities2014_2020.xls
__________________________________________________________________________________
A regisztráció beadásakor már kell-e tulajdoni arány a külföldi vállalkozásban vagy elég csak a
pályázat beadás idejére a többségi tulajdont megszerezni?
A regisztráció során megadott adatok és információk, valamint az akkori állapot nem képezi az
értékelés tárgyát. A jogosultsági feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásakor kell megfelelnie a
támogatást igénylőknek.
__________________________________________________________________________________
A többségi tulajdon megszerzése után a vállalatcsoport 250 fő létszám fölé fog kerülni. Most még
nincs kapcsoltság. Jól gondoljuk, mivel eddig nem volt kapcsolt viszony és így nem volt 2 egymást
követő év, amikor 250 fő felett lett volna a létszám, még középvállalkozásként lehet ugye pályázni
és nem lesz nagyvállalat emiatt?
Nem. Felvásárlás esetén a kapcsolt és partnervállalkozások adatai egybeszámítandóak.
__________________________________________________________________________________
A pályázat keretében van lehetőség: Irodaépület vásárlásra?
A pályázati felhívás nem zárja ki a bérbeadási célú ingatlanfejlesztést, ugyanakkor a felhívás eredeti
koncepciója alapvetően termelő beruházások finanszírozását kívánta elősegíteni. A pályázat céljaihoz
való illeszkedés az értékelés részét képezi.
__________________________________________________________________________________
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Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett, vagy
bejegyzés alatt álló gazdasági társaság,
• amely 1/(A,B,C) mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy
telephellyel rendelkezik és
• amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik?
A „székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik” felsorolás tagjai között „vagy” kapcsolat
van. Tehát, lehet olyan vállalkozás, aminek a célországban nincs székhelye, de van telephelye, vagy
fióktelepe?
A feltétel vagylagos, nem kell mindhárommal rendelkeznie, ugyanakkor konzorciumi tag kizárólag a
célországban bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
__________________________________________________________________________________
A külföldi telephely nem kell, hogy azonos legyen a majdani beruházás helyszínével?
A támogatási kérelem benyújtáskor a megvalósítási helyszínnek nem kell a projektcég bejegyzett
székhelyének/telephelyének/fióktelepének lennie.
__________________________________________________________________________________
Hogyan értelmezendő, hogy a konzorciumi tagnak is meg kell felelnie a Regionális Beruházási
Támogatási szabályoknak?
A felhívás szerint: 5. A támogatás mértéke
Regionális beruházási támogatás esetén támogatási intenzitás legmagasabb mértéke
konzorciumvezetőnél az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. A regionális
beruházási támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális intenzitása
konzorciumi tag esetében a konzorciumi tag megvalósítási helyszínként szolgáló székhelyének,
fióktelepének, telephelyének megfelelő, regionális támogatási térkép alapján nyújtható maximális
támogatási mérték. És ha nincs rajta a regionális támogatási térképen?
Az A komponensben a regionális beruházás támogatási szabályok a célországok területén is hatályosak,
ezért azokat következetesen be kell tartani. B és C komponensek esetében ez az előírás arra utal, hogy
a pályázati felhívás keretében sehol nem nyújtható kedvezőbb feltételekkel támogatás, mint az
Európai Unió területén nyújtható lehetne. A támogatási feltételek ugyanakkor szigorúbbak lehetnek,
ha a célország állami támogatási szabályai szigorúbb elvárásokat fogalmaznak meg.
__________________________________________________________________________________
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Mi minősül induló vállalkozásoknak nyújtott támogatási kategóriának? Ha valamelyik kiírás szerinti
országban, külföldön létrehozunk egy új céget és ez lesz a beruházás megvalósítója? Az erre
vonatkozó max.100%-os támogatási intenzitás milyen feltételekkel kapható meg?
Az újonnan létrehozott vállalkozás abban az esetben jogosult induló vállalkozásoknak nyújtott
támogatást igényelni, ha az a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján kisvállalkozásnak minősül
(tehát az anyavállalat is kisvállalkozásnak minősül).
Az állami támogatási kategóriák (jogcímek) szabadon kombinálhatóak a támogatási kérelemben, az
induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás jogcímen tervezett költségek tekintetében akár 100%
támogatási is igényelhető, ugyanakkor a teljes projekt keretében igényelt támogatás átlagos mértéke
nem haladhatja meg a 60%-ot.
__________________________________________________________________________________
A Felhívásban szereplő fejlesztést a Kedvezményezett által alapított, a célországokban gazdasági
tevékenységet végző új leányvállalat, vagy fióktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül
megvalósítandó beruházást a külföldi helyszínen kell megvalósítani? Nem egyértelmű, mert a
Felhívás első fejezete szerint 1-5 ország kockázati besorolású államban megvalósuló beruházások
támogatására szól. A „Felhívás” 5. oldalán nem ez található.
Igen. A konzorciumi tag az általa végzett fejlesztéseket a célországban, a konzorciumvezető által
végzett tevékenységeket Magyarországon kell megvalósítani. Felhívjuk figyelmét, hogy konzorciumi
pályázat esetében a konzorciumvezető által megvalósítandó (magyarországi) fejlesztések nem
haladhatják
meg
a
projekt
elszámolható
összköltségének
10%-át.
__________________________________________________________________________________
„Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett, vagy
bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
- amely az az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel
rendelkezik és
- amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.”
1) 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?
2) Javaslat: A konzorciumvezető többségi tulajdonlása helyett javasoljuk, hogy a szavazati jog
és/vagy az irányítási jogok gyakorlása kerüljön szerepeltetésre a pályázati felhívásban, akár mint
választható opció és nem mint együttes feltétel.
1) A regisztráció során a még be nem jegyzett konzorciumi tagot úgy lehet jelölni, hogy "Még nem
került bejegyzésre".
2) Köszönjük szépen az észrevételt. A felhívás céljainak maradéktalan teljesülés érdekében szükséges
a konzorciumvezető és konzorciumi tag kapcsolata tekintetében a két feltétel (többségi tulajdon és
többségi irányítás) együttes teljesülése.
__________________________________________________________________________________
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A külpiaci növekedés pályázat ’A’ komponense kapcsán szeretném kérni válaszukat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat projektmenedzsment költsége elszámolható-e az alábbi költségsoron,
és van-e %-os korlát erre a költségnemre:
Önállóan támogatható tevékenységek
4) Igénybe vett szolgáltatások
a) A beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől igénybe
vett szolgáltatások költsége.
Nem. A projektmenedzsment költségek kizárólag projektmenedzsment soron támogathatóak.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a projektmenedzsment önállóan nem támogatható tevékenység, ezért
mind a konzorciumvezető költségvetésben, mind a konzorciumi tag költségvetésében kizárólag
önállóan támogatható tevékenység mellett tervezhető.
__________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás esetében a beruházási költségek regionális forrásból és induló
vállalkozásoknak nyújtott támogatás forrásból finanszírozhatóak. Amennyiben cégünknek
kedvezőtlen a regionális forrásból származó támogatási arány (a regionális térkép szerint csak 10%),
úgy pályázhatunk-e beruházásra induló vállalkozásoknak nyújtott támogatási forrásból? Ha jól
értelmezzük, akkor ebben az esetben a teljes projekt 60%-os támogatásának figyelembe vétele
mellett a beruházás rész 100%-os támogatást élvezne.
Igen, a támogatási kérelemben a különböző állami támogatási kategóriák szabadon kombinálhatóak.
Az állami támogatási kategóriák alkalmazási feltétételeik ugyanakkor minden esetben meg kell felelni.
Induló vállalkozások részére nyújtott támogatást kizárólag induló vállalkozások veheti igénybe,
amelyek kisvállalkozásnak minősülnek. A támogatási összeg - a megvalósítás helyszíntől függően - nem
haladhatja meg a 0,4-0,6-0,8 millió EUR-t. Ezek az összegek innovatív vállalkozások esetében
megkétszerezhetőek.
__________________________________________________________________________________
Abban az esetben is igénybe vehetjük az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás forrást, ha a
konzorciumvezető 5 éven túli működésű, csak a konzorciumi tag az induló vállalkozás – egy
Ausztriában frissen alapított cég?
Igen, amennyiben az újonnan alapított cég (figyelembe véve az anyavállalat és minden más partner és
kapcsolt vállalkozás gazdálkodási adatait is) kisvállalkozásnak minősül.
__________________________________________________________________________________
Ingatlan vásárlásra is fordítható-e az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás? Az útmutató csak
a regionális beruházás esetében említi az ingatlan vásárlást.
Igen.
__________________________________________________________________________________
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Konzorciumi tagnak magyarországi székhelyű vállalkozásnak kell lennie vagy lehet külföldi székhelyű
is?
Konzorciumi tag kizárólag külföldön nyilvántartásba vett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
lehet. Nem kell magyarországi székhellyel rendelkeznie.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben lehet külföldi székhelyű vállalkozás is, úgy abban a konzorcium vezetőnek többségi
tulajdonnal kell rendelkeznie?
Igen. A konzorciumvezető többségi tulajdonában és többségi irányítása alatt kell állnia.
__________________________________________________________________________________
Többségi tulajdon esetében elegendő, ha a külföldi székhelyű cégben - 3 tulajdonos esetén a - a
konzorcium vezetőnek 34%-os, míg a másik kettőnek egyenként 33-33%-os tulajdonhányada van?
Nem, a konzorciumvezetőnek 50%-ot meghaladó közvetlen tulajdonnal kell rendelkeznie a
konzorciumi tagban.
__________________________________________________________________________________
Konzorciumi tagnak rendelkeznie kell e lezárt üzleti évvel vagy újonnan létrehozott vállalkozás is
lehet?
A konzorciumi tagnak minimum bejegyzés alatt állónak kell lennie.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a konzorcium vezetőnek a jelenlegi árbevétel tekintetében elhanyagolható
exportbevétele van, de a jövőben ezt fejleszteni kívánja, akkor pályázhat-e?
A konzorciumvezetőnek nem kell export árbevétellel rendelkeznie.
__________________________________________________________________________________
A fejlesztendő tevékenység tárgyát képezheti-e az élelmiszeriparhoz kapcsolódó bulgur üzem
létesítése (építéssel, eszközbeszerzéssel), amely a búza különböző hőkezelésén keresztül nyeri el
végső, csomagolt, boltokba kerülő formáját?
A 651/2014 EU rendelet szerinti mezőgazdasági termék feldolgozására irányuló fejlesztés támogatható
a felhívás keretében.
__________________________________________________________________________________
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Nem derül ki a Felhívásból, hogy vannak-e a pályázóra vonatkozó jogosultsági kritériumok
(alkalmazotti létszám, árbevétel, maximális beruházási összeg stb.). A lezárt évek száma legalább 5
kell legyen, ezt két helyen is írja a Felhívás, illetve a 19.2 pontban a tartalmi értékelési
szempontoknál látjuk, hogy pontokat érnek a gazdálkodási adatok. Ennél konkrétabb kritériumok,
mint kizáró tényezők, vagy jogosultsági szempontok nincsenek?
A kérdésben jelzetteken túl elvárások, jogosultsági kritériumok a pályázó cég(ek) gazdálkodási adatival
kapcsolatban nincsenek.
__________________________________________________________________________________
Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül a piacra jutás, kommunikációs, projekt
előkészítési és projektmenedzsment költségek milyen százalékos arányban számolhatóak el?
Projektmenedzsmentre legfeljebb az elszámolható költségek 10%-a számolható el. A kérdésben
felsorolt többi tevékenységre vonatkozóan nem került belső korlát felállításra a felhívás keretében,
ugyanakkor – mivel ezen tevékenységek a de minimis keret terhére támogathatóak - figyelembe kell
venni a jogcímre vonatkozó egyéb korlátozásokat.
__________________________________________________________________________________
A regisztrációnál, hogy kell szerepeltetni az induló vállalkozást:
A külföldi Partner adatok megadása és célország. Kiírás 4. pontjában - az induló vállalkozások
támogatása az ""A"" komponensben szerepel konzorcium tag-ként, konzorcium vezető nélkül.
A regisztrációnál a rendelkezésre álló adatok megadása szükséges, a még nem végleges adatoknál
pedig a státusz megjelölése szükséges. Minden komponens esetében, amennyiben konzorciumi a
pályázat, a 10%-os szabály az irányadó, azaz a konzorciumvezetőnél maximum a projekt elszámolható
összköltségének 10%-a tervezhető. A konzorciumvezetőnek nem kötelező költséget terveznie, ez
esetben az elszámolható költségek 100%-a a célországban merül fel. A konzorciumvezetőt
mindenképpen meg kell adni, ez az adat nem módosulhat a pályázat benyújtásakor sem.
__________________________________________________________________________________
A regisztrációnál, hogy kell szerepeltetni az induló vállalkozást:
A támogatási és beruházási összeget, hogy határozhatom meg? A kiírás 12.3 pontja szerint a bruttó
támogatási egyenértéke nem haladja meg a 0,4 millió EUR-t, illetve a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában1 meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett vállalkozások esetében a 0,6 millió EUR-t, illetve a Szerződés 107.cikke (3)
bekezdésének a) pontjában2 meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett vállalkozások esetében a 0,8 millió EUR-t.
A támogatási összeg maximuma a felhívás 3. lábjegyzetében szereplő linken található táblázat f)
oszlopában szereplő információk alapján határozható meg (c karakter esetén 0,6 millió EUR, a karakter
esetén 0,8 millió EUR, üres cella esetén 0,4 millió EUR).
Az induló vállalkozások részére nyújtott támogatás jogcímen tervezett költségek támogatási
mértékének maximuma 100% lehetne, ugyanakkor a teljes projekt tekintetében az átlagos támogatási
mérték nem haladhatja meg a 60%-ot.
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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?
Tulajdonszerzés nem támogatható a felhívás keretében.
__________________________________________________________________________________
Megvalósítási helyszín lehet-e Szerbiában (különösen a mostani járványhelyzeti szigorításokra
tekintettel)?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Elszámolható költséget jelent-e az ingatlanvásárlás?
Ingatlanvásárlás elszámolható, de legfeljebb az elszámolható költségek 50%-os mértékéig.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a pályázó cég a Versenyképesség Növelő Pályázati felhíváson (VNT) nyertes pályázattal
rendelkezik és elnyerte a maximálisan igényelhető 800 ezer EUR átmeneti támogatási összeget,
akkor itt pályázhat-e és mekkora összegre?
Jelen felhívás nem tartalmaz átmeneti támogatási jogcímet, így azon a jogcímen más felhívásokon
megítélt támogatásokkal ilyen értelemben nem kell egybeszámítani.
__________________________________________________________________________________
A megvalósítási helyszín lehet e Romániában? Bányászati tevékenységre (kavicsbánya modernizálás
kőaprító kapacitás fejlesztéssel) lehet e pályázni?
A megvalósítási helyszín lehet Romániában. Ugyanakkor bányászati tevékenység regionális beruházási
támogatási jogcímen nem támogatható.
__________________________________________________________________________________
Támogatható-e olyan tevékenység, amelynek keretében egy élelmiszergyártó cég élelmiszerautomatákat helyezne ki Nyugat-Európában és erre hozna létre külföldi telephellyel egy beruházást?
Az automaták nem támogathatók, tekintettel arra, hogy kereskedelmi hálózat kialakítása regionális
beruházási jogcímen nem támogatható.
__________________________________________________________________________________
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