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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések XI.
A Pályázati útmutatóban kapott tájékoztatás alapján szeretném a segítségét kérni az alábbi
kérdéskörök értelmezésében:
1. Amennyiben a pályázó a befektetési célországot szeretné megváltoztatni és ezáltal változik a
Komponens ("B" helyett "A" komponens lesz), van-e lehetőség rá (előzetes tájékozódásunk alapján
a regisztráció során mindkét pályázó cégnél ugyanazt a célországot/projektet adtuk meg, az időben
történő, sikeres regisztráció érdekében). Ha nincs rá lehetőség, tévesen értelmeztük a regisztrációt,
és ez a pályázati projektünk meghiúsulását jelentheti.
2. Amennyiben a magyar pályázó cég (több, mint 5 éve működő jogi személy) most hozza létre a
pályázatban, konzorciumi tagként résztvevő új leányvállalatát a befektetési célországban, a
támogatás intenzitása miként értelmezendő: regionális/induló vállalkozás "A" komponens, illetve
"B" komponens esetében "a célország állami támogatási szabályai alapján" - kitétel esetében, illetve
mi a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg.
3. A kötelező vállalások, indikátorok kérdéskörben az 50-90 % között megvalósult projekt esetében
a támogatási összeg arányos kamattal növelt összegének visszafizetési kötelezettséget illetően
milyen kamattétel terheivel kell számolni.
1.
2.
3.

A cégnéven és az adószámon kívül minden adat és információ módosítható.
A 2020.09.16-án megjelent GYIK-ben részletezett támogatási mérték az irányadó.
Jegybanki alapkamat kétszerese.

__________________________________________________________________________________
Az alábbi e-mailemre választ kaptam a 09.11-én feltöltött GYIK-ban. Azonban nem teljesen értem,
hogy miért van ez kizárva?! A pályázó cég nem a céget, csak annak tárgyi eszközeit, tehát a
csarnoképületet és a gyártó gépeket vásárolja fel az eladótól. A felhívás és az útmutató is tartalmazza
az alábbiakat: Regionális beruházási támogatás keretében a beruházás érdekében felmerült tárgyi
eszközök és immateriális javak költsége számolható el, az alábbiak szerint:
a) a tárgyi eszközök költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak) költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára.
Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve
létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. A fentiek szerint nem értem a 11-én
megjelent GYIK-ban szereplő választ az alábbi kérdésemre. Kérem megerősítésüket, ha elszámolható
vagy hivatkozásukat, hogy miért nem elszámolható a tárgyi eszköz felvásárlás költsége?!
Az eszközbeszerzés és az ingatlanvásárlás költsége elszámolható költség, azonban a
létesítményfelvásárlás nem.
Létesítmény felvásárlása - amely jelen pályázati kiírás keretében nem elszámolható - a
következőképpen definiált: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális
javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy - ha nem
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vásárolják meg - bezárásra került volna, és - annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi
munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik
fél.
__________________________________________________________________________________
A regisztráció alapján a Konzorcium Vezető újonnan alakult vállalkozás. A Konzorcium Partner a
Konzorcium Vezető kapcsolt vállalkozása. Ez a vállalkozás teljesíti a feltételeket az 5 éves fennállásra
vonatkozóan. A projekt megvalósítási helyszíne Szlovákia – Nagyszombat Megye, ahol a regionális
támogatási arány 25% a térkép alapján.
1. Amennyiben a Konzorcium Vezető fióktelepet jegyez be Szlovákiában és azon keresztül valósítja
meg a pályázatot (A fióktelepnek nincs önálló jogi szubjektivitása), induló vállalkozásnak minősül-e?
Sem a Konzorcium vezetője, sem a fiók telepe nem lépi túl az 5 év fennállási időt, nem jegyzett a
tőzsdén, nem volt osztalék fizetve, kisvállalkozásnak minősül.
2. Jelent-e az induló vállalkozás státusz érvényesítésében korlátot az a tény, mi szerint a Konzorcium
Tag, amely szlovákiai székhelyű és kapcsolt vállalkozás – középvállalkozásnak minősül?
A pályázatban csupán a fennállási időszak igazolásában játszik szerepet. Sem kedvezményezettként,
nem megvalósítóként nem lép fel.
A leírás alapján nem pontosan érthető, hogy milyen cég milyen szerepkörben venne részt a projektben,
de
az
alábbiakban
összefoglaljuk
az
elvárásokat
a
cégekkel
kapcsolatban:
Jelen felhívás esetén konzorciumvezetőként magyarországi székhellyel, fiókteleppel, telephellyel
rendelkező vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. Konzorciumi tag olyan, önálló jogi személyiséggel
rendelkező vállalkozás lehet, aki a célországban rendelkezik székhellyel, fiókteleppel, telephellyel. A
konzorciumvezető többségi tulajdonában és irányítása alatt kell álljon, tehát a fordított felállás (azaz
ha a konzorciumi tag tulajdonosa a konzorciumvezetőnek) nem elfogadható, és a kettejük között az
sem elegendő, ha megfelelnek a kapcsolt vállalkozás definíciójának (tekintettel arra, hogy a kapcsolt
vállalkozás definíciója alapján a többségi tulajdon és a többségi irányítás vagylagos, míg a felhívás
mindkettőt elvárja). A fentieknek megfelelő kapcsolódással rendelkező vállalkozások esetében nem
merülhet fel, hogy az egyik kis, a másik középvállalat.
__________________________________________________________________________________
A támogatási mérték meghatározásában kérném segítségüket az alábbi két esetben:
1. C komponens - Oroszországban élelmiszeripari feldolgozásra irányuló beruházásra,
középvállalkozás esetén milyen támogatási intenzitás vonatkozik (%)? A gyakran ismételt
kérdésekben olvasok egy kérdés-választ: A C. komponens alábbi célországai esetében az EU-s
támogatási szabályok szerinti maximális támogatási mérték nyújtható: Bahama-szigetek, Chile,
Curaçao, Fidzsi-szigetek, Marokkó, Oroszország, Trinidad és Tobago, Uruguay.
Kérdésem, hogy az EU-s támogatási szabályok alatt mit kell érteni? Mekkora támogatási mértéket,
és támogatási intenzitást jelentenek esetünkben?
2. B komponens - Brazíliában gyártó üzem létrehozására irányuló beruházásra, középvállalkozás
esetén mekkora támogatási mértékkel, és támogatási intenzitással számolhatunk?
A "B" és "C" komponens esetében a támogatási mértékekkel kapcsolatos részletes információk a 2020.
szeptember 16-án megjelent GYIK-ben találhatók.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2

www.hepa.hu
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
__________________________________________________________________________________
Kanadában megvalósuló beruházás célországbeli támogatási intenzitását próbáljuk meghatározni. A
gyakran ismételt kérdések válaszaiban olvasom: Regionális beruházási támogatási kategória
alkalmazása esetén a 10%-ot meghaladó támogatási mérték abban az esetben nyújtható,
amennyiben a célországi állami befektetés-ösztönzési szervezet/ügynökség/minisztérium/egyéb
szervezet által kiállított támogató nyilatkozat kifejezetten kitér szervezet által, a projekt
vonatkozásában elfogadható támogatás összegére/mértékére. Ebben az esetben a megítélhető
maximális támogatási mérték a célországbeli szervezet által elfogadható mérték azzal, hogy a
projekt vonatkozásában igényelhető támogatás átlagos mértéke nem haladhatja meg a felhívásban
rögzített, KKV-k esetében alkalmazható 60%-ot, illetve nagyvállalkozások esetében alkalmazható
50%-ot. Az érintett célországok: Amerikai Egyesült Államok, Aruba, Ausztrália, Bahrein, Egyesült
Arab Emírségek, Hongkong (Kína különleges közigazgatási területe), Izrael, Japán, Kanada, Katar,
Koreai Köztársaság, Kuvait, Makaó (Kína különleges közigazgatási területe), Omán, Svájc, SzaúdArábia, Szingapúr, Új-Zéland, Tajvan, Kína.
Középvállalkozás méretű informatikai cég vagyunk. A beruházásunk helye Kanada, C komponens. A
Felhívás 6. oldalán a 6. pontban úgy olvassuk, C komponens konzorciumi tagja a célországbeli
támogatási szabályok alapján igényelhet támogatást. A fentebbi kérdés-válaszban a regionális
beruházási kategóriáról volt szó, ha jól gondoljuk esetünkben irreleváns. Kérdésünk, milyen
támogatási mértékkel, és intenzitással számolhatunk a kanadai támogatási szabályok alapján?
A "C" komponens esetében a támogatási mértékekkel kapcsolatos részletes információk a 2020.
szeptember 16-án megjelent GYIK-ben találhatók.
__________________________________________________________________________________
Elfogadható-e az a támogatási kérelem, ahol a technológiához kapcsolódó gyártó csarnok
tervezése/építése csak a kiválasztott technológia birtokában a technológia szállítójával együtt
végezhető el? Az általunk gyártott termék gyártástechnológiája magas tűzbiztonsági kockázatú és
robbanás veszélyes tevékenység. Az épület pontos műszaki tartalmának meghatározását csak a
hatóságok és a technológia szállítójának közös munkájával határozhatjuk meg. A pályázathoz jelen
információk alapján tervezői költségbecslést tudunk benyújtani, az épületre vonatkozó építési
engedélyt és műszaki dokumentációt csak a nyertes technológiai beszállítóval történő
szerződéskötés után, már a projekt kivitelezési fázásfában tudjuk elvégezni. Az értékelési
szempontoknál tudjuk, hogy ez hátrányt jelent, de a projekt támogatását befolyásolja-e, különösen
hogy ingatlan fejlesztést is meg kívánunk valósítani.
Igen, befolyásolja, mivel tervezői költségbecslés, vagy kivitelezői indikatív árajánlat építési, épület
felújítási elemet tartalmazó projekt esetén kötelezően benyújtandó melléklet a pályázati útmutató IX.
3. pontja alapján.
__________________________________________________________________________________
Szerbia kapcsán felmerült, hogy tudna-e abban segíteni, hogy mennyi a regionális támogatási
intenzitás Szerbia területén? Hol lehet ennek megbízhatóan utána nézni?
A B és C komponens esetében a támogatási mértékekkel kapcsolatos részletes információkat a 2020.
szeptember 16-án megjelent "Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések X" c.
dokumentum tartalmazza. Regionális beruházási támogatás esetében Szerbia területén 50%-os
támogatási mérték nyújtható, amely kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozás
esetén 10% százalékponttal növelhető.
__________________________________________________________________________________
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Kérem, hogy az idő rövidsége miatt a lenti kérdésemre a lehetőségeikhez mérten minél előbb
adjanak választ, mivel a projekt költségvetését nagyban befolyásolja és közeleg az első értékelési
szakaszzárás ideje. Időközben a lenti kérdés kiegészült azzal is, hogy amennyiben a meglévő
gyártósor korszerűsítése végett eszközölt beszerzések elszámolhatóak, akkor a meglévő gyártósor
szállításának és üzembe helyezésének költsége elszámolható-e a projekt keretében? Az átszállítás a
Zrt. magyarországi telephelyéről történne a szerb partner telephelyére. Az átszállítást követően
kerülne korszerűsítésre a gyártósor, amennyiben az lehetséges.
A meglévő gyártósor korszerűsítése nem elszámolható költség. A szolgáltatások tekintetében a
beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől igénybe vett
szolgáltatások költsége számolható el.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk projektjének célja wellness központ építése Romániában. A pályázatban a fejlesztendő
tevékenységeink TEÁOR szerint a 9604 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás lennének. Kérdéseink:
1. Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy fent nevezett projektünk célja
összhangban van-e a pályázat (pályázati felhívás) céljával, és támogatható tevekénység-e? (Pályázati
Útmutató 35. oldal, 1.1 számú értékelési szempont)
2.
A
Pályázati
Útmutató
1.
oldal
lap
alján
ez
olvasható:
„Jelen Pályázati útmutató (a továbbiakban: Útmutató) a Külgazdasági és Külügyminisztérium által a
Külpiaci Növekedési Támogatás fejezeti kezelésű előirányzata terhére meghirdetett, a vállalkozások
külföldön megvalósítandó termelő beruházásainak támogatására irányuló pályázati felhívás (a
továbbiakban: Felhívás) vonatkozásában a Felhíváshoz kapcsolódó részletszabályokat és kiegészítő
információkat tartalmazza.”
Fentiek értelmében jelen felhívás keretében csak termelő beruházás támogatható? Szolgáltatás
nyújtására vonatkozó beruházás nem támogatható jelen konstrukcióban?
A felhívás kizárólag az egyes támogatási jogcímekből fakadóan tartalmaz ágazati korlátozásokat,
amelyek között az említett tevékenység nem szerepel kizártként.
__________________________________________________________________________________
A kötelezően benyújtandó hiánypótolható dokumentumok között szerepel a következő tétel:
„Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés: Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy
ingatlan beruházást tartalmaz, vagy a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a Pályázó
tulajdonát képezi, csatolni kell az ügyvéd által ellenjegyzett, valamint a bérbeadó hozzájáruló
nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a Pályázóra vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett
üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással
megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára.”
Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást nem tartalmaz, szükséges-e a
megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlannal kapcsolatos igazoló dokumentumra?
Amennyiben bármely jellegű beruházásra nem saját tulajdonú ingatlanon kerül sor, akkor a felsorolt
dokumentumok benyújtása kötelező.
__________________________________________________________________________________
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Beadható-e úgy a pályázat, amennyiben a pályázat benyújtásakor a konzorciumi tag külföldi cég
társasági szerződésmódosítása folyamatban van? A társasági szerződésmódosítás tárgya a
tulajdonosi szerkezet módosítása oly módon, hogy az a módosítást követően a pályázatnak teljes
mértékben megfelelő lesz.
A pályázati útmutató IX. 3. pontja alapján a pályázat kötelezően csatolandó nem hiánypótolható
melléklete: Hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy kiegészítő melléklet, melyből
– a konzorciumi tag esetében – egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog (hitelesített
másolat).
__________________________________________________________________________________
A Pályázati Felhívás 9. pontja alapján egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, de partner vagy
kapcsolt vállalkozások jogosultak több pályázatot benyújtani. Jól értelmezzük, hogy Konzorcium
vezetőként csak egy pályázat adható be, míg további pályázatot csak az adott Konzorcium vezető
kapcsolt vállalkozásai adhat be? GYIK 09.03-ban adott válasz alapján konzorciumi tag közvetlenül a
konzorciumvezető többségi tulajdonában kell álljon és többségi szavazati joggal kell rendelkeznie.
Jól értjük, hogy egy Holding csoport nem lehet konzorcium vezető, amennyiben a külföldi
leányvállalataiban nem közvetlen jelenik meg 100%-os tulajdon joggal, hanem a Holding csoport
„nemzetközi” cége tulajdonolja a leányvállalatokat? A „nemzetközi” cég természetesen szintén
100%-ban a Holding csoport tulajdonába áll, azaz „nagymama – unoka” reláció áll fenn a konzorcium
vezető és tag között. Pályázati Felhívás 15. pontja teljes pályázati dokumentációt 1 példányban,
cégszerűen aláírva postai küldeményként postázni kell a HEPA részére. A Pályázati Útmutató IX. 3
pontja alapján Kötelezően benyújtandó nem hiánypótolható dokumentumok a Pályázó utolsó 5
teljes lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) éves beszámoló másolata. Holding csoport esetén a konzorcium vezető konszolidált
éves beszámolója meghaladja a 100 oldalt, míg a leányvállalata konzorciumi tag beszámolója
további 50 oldal. Az utolsó 5 év teljes éves beszámolója a konzorcium vezető és a konzorcium tag
esetében meghaladja a 750 oldalt, míg a teljes pályázati dokumentáció (adatlap, üzleti terv,
nyilatkozatok, dokumentumok, árajánlatok stb.) az 1000 oldalt is meghaladhatja. Kérjük Önöket,
hogy a mellékelteket postán történő beküldésének átgondolására, és amennyiben lehet ennek
egyszerűsítésére. A pályázat elektronikus beadására rendelkezésre álló pályázati program esetén a
az éves beszámolók maximális mérete 10 MB. Egy Holding csoport (konzorcium vezető), illetve
leányvállalata (konzorcium tag) 5 éves beszámolója nem tömöríthető ilyen kis mértékben úgy, hogy
az elektronikus dokumentum értelmezhető legyen az Önök számára. Kérjük Önöktől a feltöltethető
fájlméret bővítését az éves beszámoló esetében legalább 200 MB-ra.
A Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések IX c., 2020. szeptember 11-én
megjelent dokumentumban rögzített válaszunkat itt is megerősítjük: Egy vállalkozás jelen felhívás
keretében
több
pályázatot
is
beadhat
azzal,
hogy
az
igényelt
támogatás
összege nem haladhatja meg a 3.000.000.000,- Ft-ot.
A konzorciumvezető többségi tulajdonrésze közvetlenül kell, hogy megjelenjen a konzorciumi tagban.
Konzorciumvezető esetében nem szükséges beküldeni sem postán sem elektronikusan, amennyiben
azok feltöltésre kerültek a www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. Ilyen esetben a félreértés elkerülése
érdekében pályázati rendszer erre kijelölt helyére célszerű egy rövid nyilatkozatot feltölteni, hogy a
beszámolók elektronikusan elérhetők a www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalon. Konzorciumi tag
__________________________________________________________________________________
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esetében azonban postai és elektronikus úton is csatolandó, amennyiben releváns (rendelkezik lezárt
üzleti évvel).
__________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez kiírásra került pályázattal kapcsolatban
az alábbi kérdésünk merült fel: A projekt keretében munkagépek beszerzését tervezzük. A gépek egy
része önálló közúti közlekedésben nem tud részt venni, azok szállítását egy speciális pótkocsi (és
teherautó) beszerzésével tudjuk elvégezni. A pályázat keretében elszámolható-e a teherautó és
pótkocsi költsége, ha nem áruszállítás a beszerzés célja?
Amennyiben a tehergépjármű és/vagy a pótkocsi a munkagép tartozéknak tekinthető (a vállalkozás
könyveiben a munkagépre aktiválható), és kizárólag a munkagép szállítására fogják használni, abban
az esetben elszámolható.
__________________________________________________________________________________
Eszközfinanszírozóként örömmel hallottuk ügyfeleinktől és a piac más szereplőitől, hogy a HIPA által
kiírt pályázatok mellett a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség is vissza nem térítendő
támogatási programot indított. Meglévő és új ügyfeleink részéről finanszírozási igény merült fel a
beruházásokhoz kapcsolódóan. A következő kérdéseim lennének a finanszírozás témakörében:
Milyen finanszírozási termék (lízing, kölcsön) megengedett a HEPA által kiírt NTP2020 pályázat
keretében elnyert és megvalósítani kívánt beruházásokhoz?
Amennyiben eszközalapú kölcsön megengedett, (ügyfél tulajdonjogot szerez, de a finanszírozó
zálogjogot jegyez be a finanszírozandó gépre) a támogató előzetesen hozzájárul-e ahhoz, hogy a
NTP2020 azonosító jelű pályázat Kedvezményezettjei a megvalósítás során megterheljék a
támogatással érintett eszközöket a beruházás megvalósítása érdekében felvett banki hitelek
vonatkozásában?
A projekt keretében megvásárolt ingatlant és eszközöket megterhelni kizárólag a Támogató előzetes
jóváhagyásával lehet. Amennyiben az értékelés és/vagy a megvalósítás során nem merül fel a
projekttel kapcsolatos kockázat, az önerő biztosításához szükséges hitel felvételéhez kapcsolódó
zálogjog alapításához a Támogató hozzájárulhat.
__________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatási Programhoz regisztráltunk és ez alapján elküldték a pályázati
linket. Az ott talált sablon magyar nyelvű és ehhez kérdezzük, hogy létezik-e angol nyelvű verzió.
Érdeklődünk, hogy a konzorciumi megállapodáshoz létezik-e angol nyelvű sablon is.
Nem, a teljes pályázati dokumentáció magyar nyelven áll rendelkezésre.
__________________________________________________________________________________
Továbbra is a Külpiaci Növekedési Támogatási Programhoz kapcsolódóan merült fel egy kérdés. A
sablonok között szerepel a banki felhatalmazó levél, viszont a pályázat benyújtásánál nem írják elő,
továbbá ez már hivatkozik támogatási szerződés számra, így úgy gondoljuk, hogy ez nyertes pályázat
esetén releváns csak. Kérem, erősítsenek meg abban, hogy ezt most nem szükséges benyújtani.
Megerősítjük, a banki felhatalmazó levelet csak nyertes pályázat esetén szükséges majd benyújtani a
későbbiekben.
__________________________________________________________________________________
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6

www.hepa.hu
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
__________________________________________________________________________________
Pályázatot kívánunk benyújtani a Külpiaci Növekedés Támogatása c. kiírásra, amelyet
Horvátországban kívánunk megvalósítani. A pályázathoz több, idegen nyelvű kiegészítő brosúra,
prospektus és egyéb szakmai anyag áll rendelkezésre. Szeretnénk kérdezni, hogy ezek fordítása
milyen részletezettségű legyen, azaz egy-egy brosúra/prospektus esetében elegendő-e egyfajta
magyar nyelvű Summary a dokumentum lényeges tartalmi elemeiről?
A hivatalos dokumentumok (cégkivonat, befektetési ügynökség támogató nyilatkozata, stb.) esetében
pontos fordítás benyújtása szükséges. A felsorolt, nem hivatalos dokumentumok esetében pontos és
részletes fordítás benyújtására nincsen szükség, ugyanakkor célszerű olyan részletezettségű fordítást
benyújtani, amely elősegíti az értékelés elvégzését, tekintettel arra, hogy az értékelés során a
Támogató kizárólag a magyar nyelven (is) benyújtott információkat köteles figyelembe venni.
__________________________________________________________________________________
A költségvetés tervezése során a külföldi, nem forintban megadott árajánlatok esetén milyen
árfolyammal kell számolni az átváltás során?
Az MNB által közzétett, 2020. szeptember 4-én érvényes árfolyammal kell átszámolni, az üzleti tervhez
hasonlóan.
__________________________________________________________________________________
A pályázati útmutató alapján a pályázati dokumentációt nyomtatott formában is be kell küldeni
postán. Ez a feltétel az Excel alapú költségvetésre is vonatkozik?
A költségvetés esetében nyomtatott formában, postán elegendő az "Összesített költségvetés"
munkalapot beküldeni cégszerűen aláírva. Az elektronikus beküldésnél Excel formátumban fel kell
csatolni a teljes költségvetést, PDF formátumban pedig itt is elegendő a cégszerűen aláírt "Összesített
költségvetés" munkalapot felcsatolni.
__________________________________________________________________________________
A pályázathoz mellékletként elegendő csatolni a konzorciumvezető esetében az aláírási
címpéldányokat, vagy a feltétel a konzorciumi tagra is vonatkozik?
A pályázat benyújtásához elegendő a konzorciumvezető esetében csatolni az aláírási címpéldányokat.
__________________________________________________________________________________
Mindkét konzorciumi partner (konzorciumvezető és konzorciumi tag) esetében szükséges postai
úton beküldeni és elektronikusan is csatolni a lezárt üzleti évekre vonatkozó beszámolókat?
Konzorciumvezető esetében nem szükséges beküldeni sem postán sem elektronikusan, amennyiben
azok feltöltésre kerültek a www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. Ilyen esetben a félreértés elkerülése
érdekében pályázati rendszer erre kijelölt helyére célszerű egy rövid nyilatkozatot feltölteni, hogy a
beszámolók elektronikusan elérhetők a www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalon. Konzorciumi tag
esetében azonban postai és elektronikus úton is csatolandó, amennyiben releváns (rendelkezik lezárt
üzleti évvel).
__________________________________________________________________________________
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A pályázati kiírás áttanulmányozása után az alábbi két kérdésekkel fordulnék önhöz:
1. Ha konzorciumvezető csak magyar cég lehet, konzorciumi partner pedig a magyar cég legalább
51%-os tulajdonában álló külföldi társaság, hogyan tud cégünk svéd anyavállalatával közösen
pályázni, akik cégünk 100%-os tulajdonosai?
2. A konzorciumvezetőnél az összköltség max. 10% számolható el? Hogyan valósítható meg, hogy a
fejlesztés itt, Magyarországon történjen, mely terméket később a svéd partnerrel közösen tudunk
nemzetközi viszonylatban értékesíteni?
1. Jelen felhívás keretei között az ismertetett feltételekkel nem tud konzorciumban pályázni. A
konzorciumvezetőnek (anyacégnek) Magyarországon bejegyzett vállalkozásnak kell lennie.
2. Hazai (magyarországi) megvalósítás esetén javaslom a "C" komponens önálló pályázóra vonatkozó
feltételeit megvizsgálni, amennyiben a "C" komponens célterületei (célországai) összeegyeztethetők a
vállalat külpiaci törekvéseivel.
__________________________________________________________________________________
Az önerőről elég nyilatkozni? Ha nem, akkor mikor kell igazolni? A pályázathoz elegendő
költségvetést tervezni vagy mindent árajánlatokkal kell beküldeni majd? Kell-e üzleti tervet csatolni?
Mikor kapunk egy teljes körű, részletes tájékoztatást a pályázat tartalmi és formai elvárásairól?
A pályázat benyújtása során a pályázati útmutató IX. 3. pontja alapján az önerő igazolása az önerő
rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozattal tehető meg. Szintén az útmutató IX. 3. pontja mondja ki,
hogy üzleti terv benyújtása kötelező. A pályázat tartalmi és formai elvárásait a Pályázati útmutató (és
mellékletei) tartalmazzák, ami a regisztrált pályázók számára már elérhető.
__________________________________________________________________________________
Németországban megvalósuló projekt esetén, amelyik nem tartalmaz ingatlan és infrastrukturális
beruházást, csak gépberuházást, K+F és marketing tevékenységet a megvalósítási helyre
vonatkozóan az alábbi kérdéseink merültek fel:
1. Elegendő-e egy szokásos határozatlan idejű bérleti szerződés a megvalósítási helyszínre
vonatkozóan (mely a konzorciumi tag székhelye lenne), mivel csupán teljesen általános ipari
feltételek szükségesek a projekt megvalósításhoz és bármikor lehetséges új telephelyre vinni a
projektet? Kérdésünk oka, hogy az Útmutató megvalósítás helyre vonatkozó előírása nem
egyértelmű, az alábbi előírás első részéből úgy értjük, hogy csak akkor kell a bérbeadó ügyvéd által
ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozata a projekt megvalósítására és a fenntartásra, ha ingatlan és
infrastrukturális beruházás része is van a projektnek, de a kiemelt „vagy” szó alapján ezt akár minden
bérelt telephelyre is érthetjük. Sajnos Németországban ilyen feltételek mellett nem köt szerződést
a bérbeadó, nem is érti mit szeretnénk, annál is inkább mi sem kötelezhetjük el magunkat 5 évre,
amíg azt sem tudjuk, hogy nyer-e a pályázatunk és ez így összességében egy rendkívül előnytelen
tárgyalási pozíció a bérlő részére.
Útmutató / 32. oldal / kötelezően benyújtandó, hiánypótolható dokumentumok Bérbeadó
hozzájárulása és bérleti szerződés: Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan
beruházást tartalmaz, vagy a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a Pályázó tulajdonát
képezi, csatolni kell az ügyvéd által ellenjegyzett, valamint a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát a
projekt megvalósításához és a Pályázóra vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett
üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással
megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára.
2. Másik kérdés, hogy a konzorciumi tagra vonatkozóan a telephely rendelkezésre állását a
tevékenység megkezdéséig írja elő az útmutató. Mi a K+F tevékenységgel (termék fejlesztéssel)
__________________________________________________________________________________
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kezdjük a projekt megvalósítását és a gyártásra alkalmas, általános üzemi feltételekkel rendelkező
telephelyre csak a megvalósítás 2. évétől van szükségünk. Elegendő-e, ha a pályázat benyújtásakor
csupán olyan megvalósítási helyszínnel (egy irodával) rendelkezünk, amely a K+F tevékenység
végzésére alkalmas és csak a megvalósítás 2. évében bérlünk üzemi területet egy másik
megvalósítási helyszínen, amikortól kezdve az a projekt ütemtervének megfelelően rendelkezésre
kell, hogy álljon?
3. Ez nem befolyásolja-e negatívan a pályázatunk bírálatát, hiszen a pályázat benyújtásakor, illetve
a támogatási szerződés megkötése pillanatában a külföldi megvalósítás helyszínünk csak részben áll
rendelkezésre, tekintettel nemcsak a gazdaságossági szempontokra, hanem arra is, hogy semmilyen
speciális üzemi feltétele nincs a projekt megvalósításának?
1. Elegendő, azonban a pályázathoz csatolni kell a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt
megvalósításához és a Pályázóra vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez.
Bármikor és bármilyen feltételekkel azonban nem lehet átvinni új telephelyre a projektet, a
megvalósulási helyszín módosítása kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával tehető meg.
2. A további megvalósítási helyszín célországon belüli bevonása lehetséges a Támogató előzetes
jóváhagyásával. Fontos körülmény azonban, hogy az új helyszín is meg kell, hogy feleljen a
támogathatósági feltételeknek (pl. az új helyszínen az adható támogatási mérték egyezzen meg a
támogatás megítélésekor bejelentett helyszínnel.).
3. Az értékelés során magasabb kockázati kategóriába kerülhet a projekt az új (második) megvalósítási
helyszín miatt, hiszen erről kevesebb információval fognak rendelkezni az értékelők.
__________________________________________________________________________________
Mi alapján kerül értékelésre a pályázók exportérettsége?
A pályázatok benyújtására szolgáló online felületen található egy QuestionPro link, amely egy
kérdőívre vezet. A pályázónak ezt a kérdőívet szükséges kitöltenie ahhoz, hogy a válaszait megvizsgálva
az értékelők megítélhessék az adott pályázó exportérettségét.
__________________________________________________________________________________
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