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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések IX. 

 

Múlt héten elvégeztük az előregisztrációt, viszont átgondolva lehetőségeinket, más tevékenységgel 

kívánunk pályázni. Lehetséges még módosítani a regisztráción, esetlegesen új regisztrációt 

létrehozni? 

Igen. A cégnéven és az adószámon kívül minden adat és információ módosítható. 
__________________________________________________________________________________ 

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatási kategória igénybevételre való jogosultsághoz a 

magyarországi Konzorciumvezetőnek milyen vállalati kategóriába kell esnie, csak kisvállalkozás 

lehet? 

Igen. 
__________________________________________________________________________________ 

Magyarországi székhelyű cég, horvátországi telephellyel és horvátországi konzorciumi partnerrel 

Dalmáciában kíván a helyi, olíva-termelésre építve élelmiszer-feldolgozó ipart építeni. Az alapvető 

cél a világviszonylatban is híres horvátországi olívabogyók préseléséből prémium minőségű olajat 

sajtolni és értékesíteni, illetve a sajtolásból származó növényi maradékot felhasználni. Szeretnénk 

kérdezni, hogy ez a tevékenysége ANNEX lista szempontjából támogatható-e? 

Igen. Az olívabogyók termelése nem, ugyanakkor az olívabogyók feldolgozása már támogatható, 

függetlenül attól, hogy a feldolgozás eredményekkel előálló termék szerepel-e az Annex I listán. 

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy a Konzorciumvezető (magyarországi cég) csak 

Magyarországon, a konzorciumi tag (külföldi cég) csak külföldön valósíthat meg tevékenységeket.  

__________________________________________________________________________________ 

A pályázat keretében, Ausztria területén, új tevékenységet fejlesztene egy kisvállalkozás, (amely 

konzorciumként is majd kisvállalkozási kategória marad). Amennyiben a kisvállalkozás 5 éven belül 

létesült, nem osztottak osztalékot, tőzsdén nem jelent meg, akkor számolhat-e max. 0,4 millió EUR 

max. támogatástartalommal, 100%-os intenzitás mellett? 

Alapvetően igen, azonban Ausztrián belül vannak olyan térségek, ahol a 0,6 millió EUR támogatás 
igénybevételére is jogosult lehet a vállalkozás. Tehát az igénybe vehető támogatás összege a 
megvalósítási helyszín térbeli elhelyezkedésén is múlik. Fontos azonban kiemelni, hogy a projekt végső, 
egyéb támogatási kategóriákat is magába foglaló támogatási mértéke max 60 % lehet. 
__________________________________________________________________________________ 
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A HEPA Külpiaci Növekedési Támogatás felhíváshoz kapcsolódóan nyújtottunk be regisztrációt a 

múlt héten. A projekt további fejlesztése során merült fel az alábbi 2 kérdésünk: 

1. Ausztriában, Bécsben tervezi pályázó megvalósítani a beruházást. Sajnos a regionális térkép 

színeinek értelmezése alapján nem egyértelmű számunkra, hogy egy kisvállalkozás regionális 

beruházási támogatásként mekkora támogatási intenzitással tervezhet? 0%+20%=20%? 

2. Ugye jól értelmezzük, hogy Bécsben az induló vállalkozás támogatására 0,4 millió eurót lehet 

igénybe venni egy kezdő vállalkozás számára? Köszönjük, ha ezt megerősítik. 

1. Nem, Bécs esetében sajnos nem érhető el regionális beruházási támogatás. 
 
2.     Igen. 
__________________________________________________________________________________ 

A HEPA Külpiaci Növekedési Támogatás felhíváshoz kapcsolódóan nyújtottunk be regisztrációt. Ezzel 
kapcsolatban az alábbi kérdésünk merült fel: A Felhívás 19.2 Szakmai értékelés fejezetének 2.3. 
pontja alapján 5 pont érhető el, ha a támogatást igénylő által a projekt keretében fejleszteni kívánt 
tevékenység az Nemzeti Exportstratégia fókuszágazatai körébe tartozik. 12. oldalának láblécében az 
alábbi meghatározás olvasható:  
"A Nemzeti Exportstratégia elsődleges fókuszágazatai: egészséggazdaság, élelmiszergazdaság 
(beleértve az agrártechnológiákat), építésgazdaság, vízgazdálkodás, kreatív ipar, valamint az ezeket 
horizontális tendenciaként átfogó digitalizáció, és annak technológiai megoldásai."  
A kérdésünk arra irányul, hogy amennyiben pályázó az online ügyfél-azonosítás és elektronikus 
aláírás piacon tevékenykedik, azaz a digitalizáció területén kínál egyedülálló technológiai 
megoldásokat, akkor ez a tevékenység megfelel a Nemzeti Exportstratégia elsődleges fókuszágazatai 
közül a fentiekben aláhúzott megfogalmazásnak? 
 
Igen. 
__________________________________________________________________________________ 

A regisztrációnk kapcsán az alábbiakat rögzítettük: Jelen projekt keretében a pályázó 

Magyarországon egy 1,6 milliárd forint értékű és támogatás 50 %-ának megfelelő 440 millió forint 

értékű beruházást Fox Lake-ben megvalósítana. A lajosmizsei központtól nem messze adódott egy 

lehetőség. Egy német tulajdonú multi felszámolja az itteni gyártó kapacitását és kivonul 

Magyarországról. Értékesítené az itteni gyártó egységét, amely a csarnok épületet és a benne lévő 

termelő eszközöket is magába foglalja. Az ára 1,6 milliárd forint. A cég ezt a gyártó egységet kívánja 

megvenni a pályázat keretében. A gyártó egységben modern galvanizáló üzem működik. Az ingatlan 

értéke kevesebb, mint a fele a teljes projektnek.  

A megjelent pályázati útmutatóban az alábbiakat látjuk: Nem elszámolható költségek: 

létesítményfelvásárlás. Regionális beruházási támogatás keretében a beruházás érdekében 

felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége számolható el, az alábbiak szerint: 

Létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára. 

Nem minősül elszámolható költségnek: 

nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve 

létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. 

A regisztrációban szereplő projektleírás szerinti felvásárlás tehát nem elszámolható költség?  

Igen. Létesítményfelvásárlás nem támogatható a felhívás keretében.  
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Átolvasva a csatolandó dokumentumok listáját az alábbi pont nem világos: Bérbeadó hozzájárulása 
és bérleti szerződés: Amennyiben 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. Ez csak a meglévő, 
cégkivonatban bejegyzett, de bérelt telephelyekre vonatkozik? Tehát ha a projekt része ingatlan 
vásárlás, akkor a megvásárolandó ingatlant nem kell már előre bérelni, hanem akkor a 
szándéknyilatkozatot szükséges benyújtani? C komponens esetén a célországbeli megvalósítás 
helyszíne, ha bérlemény, akkor arra be kell nyújtani bérleti szerződést? Egyáltalán az ottani 
megvalósítási helyszín már be kell, hogy legyen jegyezve? B komponens esetén is ez kérdésem, a 
konzorciumi tagnál már bejegyzett telephely lehet megvalósítási helyszín? 
 
Bérleti szerződést és bérbeadói nyilatkozatot csak abban az esetben szükséges benyújtani, 
amennyiben a fejlesztés bérelt ingatlanon történik. 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Pályázó bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe 
lehet. Konzorciumvezető és önálló Pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a 
támogatási kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie. Konzorciumi Tag 
esetében, amennyiben a projekt tartalmaz ingatlanvásárlást, úgy a projektelem megvalósulását követő 
30 napon belül, minden egyéb esetben az adott megvalósítási helyszínen tervezett tevékenységek 
megkezdése előtt. 
__________________________________________________________________________________ 

A közleményben olvastam, hogy szeptember 10-ig meghosszabbították az előzetes regisztráció 
lehetőségét. A pályázati felhívás szövegezése szerint Üzleti Terv csatolása szükséges, azonban üzleti 
terv útmutatót (sablont) nem találok a felületen. Kérem, legyen kedves az útmutatót részemre 
megküldeni, esetleg segíteni, hol találom meg a szükséges dokumentumot!  
 
Az Üzleti terv vonatkozásában nem készült sablon dokumentum. A pályázatbenyújtó felület legördülő 
menüjében szereplő - üzleti tervre vonatkozó - dokumentumok kapcsán csak a tartalmi követelmények 
kerültek felsorolásra.  Ennek megfelelően szükséges benyújtani az Üzleti tervet. 
__________________________________________________________________________________ 

Milyen maximális mérték számolható el a teljes költségvetés tekintetében az alábbi költségek 
tekintetében? A beruházás előkészítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési és kivitelezési 
dokumentációk elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatások költségei, piackutatási költsége, grafikai 
tervezés költségei, kommunikációs költségei, marketing munkatársak személyi költségei 
 
A felsorolt tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatás keretében támogathatók, így a felső 
korlát a de minimis támogatási kategória felső határa. (Részletesen lásd: Pályázati útmutató XI. 4. 
pont). 
__________________________________________________________________________________ 
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A regisztráció után elérhető a „C” komponensre vonatkozó, az üzleti tervet szabályozó dokumentum 
(HEPA_KNT2020_Uzleti_terv_tartalma_C_onallo) 15. pontját és a felhívás kötelező vállalásokra 
vonatkozó részét együtt értelmezve kérem, adjanak iránymutatást, hogy a pályázati kérelem 
benyújtásáig, jelenleg még nem létező cég esetén, a cégbejegyzésnek meg kell-e történnie vagy elég 
a fenntartási időszakban létrehozni a külföldi vállalkozást? 
„HEPA_KNT2020_Uzleti_terv_tartalma_C_onallo” 15. pont: „A 14. pontban bemutatott, C 
komponenshez tartozó országban megvalósítani tervezett beruházás tulajdonosának számító, adott 
országban bejegyzett leányvállalat bemutatása (alapítási éve, lezárt éveinek száma, tulajdonosi 
szerkezete, menedzsmentjének bemutatása, eddigi üzleti tevékenysége, vagy induló vállalkozás 
esetén előkészítettsége).  
"A felhívás kötelező vállalásokra vonatkozó része: „Kötelező vállalás C. komponens önálló 
Kedvezményezett esetében: Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy a megítélt támogatás 50%-át elérő összegű beruházást hajt végre a C. komponensben megjelölt 
célországok (1/C. melléklet) valamelyikében. A vállalt beruházásnak illeszkednie kell a pályázati 
felhívás céljaihoz, legkésőbb a fenntartási időszak végéig kell megtörténnie és egy olyan 
vállalkozásra kell irányulnia, amelyben Kedvezményezett többségi tulajdonrésszel és szavazati 
joggal rendelkezik.” 
 
A cégbejegyzés időpontjára vonatkozóan nincs elvárás megfogalmazva a Pályázati útmutatóban. 
Amennyiben a vállalkozást a fenntartási időszakban hozza létre a pályázó, úgy az üzleti terv vonatkozó 
pontjában (15. pont) ezt kell feltüntetni, illetve a létrehozandó céggel kapcsolatos minden olyan tervet, 
elképzelést (pl. tevékenység, profil stb.), amellyel a pályázat benyújtásának pillanatában rendelkeznek. 
__________________________________________________________________________________ 

1. Nem tudtuk kihámozni a pályázati dokumentumokból, hogy lehet-e pályázni két helyszínre egy 

országon belül? 

2. Lehet-e pályázni úgy, hogy a Konzorciumvezető Kft., és két országban, két helyszínen van külön 

jogi személy leányvállalata (Horvátország, Szerbia), tehát egy három tagú konzorcium pályázik? 

3. Van esetleg döntés a biztosítékról? 

1. Igen, lehet több megvalósítási helyszín is, amennyiben azok a célország szerinti konzorciumi tag 
bejegyzett székhelye, telephelyei vagy fióktelepei. Konzorciumi Tag esetében amennyiben a projekt 
tartalmaz ingatlanvásárlást, úgy a projektelem megvalósulását követő 30 napon belül, minden egyéb 
esetben az adott megvalósítási helyszínen tervezett tevékenységek megkezdése előtt kell 
megtörténnie a bejegyzésnek. 
 
2. Sajnos nem, mivel a pályázati útmutató II. pontja alapján: Jelen pályázati felhívás keretében 
pályázatot kizárólag a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete értelmében vett kis-, közép-, valamint 
nagyvállalkozások nyújthatnak be önállóan (kizárólag C komponens esetében) és konzorciumi 
formában, amely legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. 
 
3. A biztosítékok a Támogatási Szerződés hatályba lépése előtt a projekt konkrét tartalmától függően 
– különös tekintettel az értékelés részét képező kockázatelemzés eredményére – kerülnek 
megjelölésre projektenként külön-külön. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A regisztrációs felület lehetővé tette, hogy több tevékenységet regisztráljunk, viszont nem 

egyértelmű számunkra, hogy abban az esetben, ha a két tevékenység két teljesen elkülönülő 

projektet jelent, benyújtható-e a pályázat. Jelen esetben az alábbi konkrét pályázati 

tevékenységekről beszélek: 

1. Csarnok építése krumplitározó + feldolgozó + csomagoló üzem részére:  

A projekt célja, hogy 15 000 tonna nyers krumpli betakarítástól értékesítésig történő professzionális 
raktározását tegye lehetővé, egy több kamrából álló, megfelelő módon hőszigetelt, hatékony lég- és 
hűtőrendszerrel felszerelt épületben. Az épületen belül a 10 db egyenként 1 500 tonna kapacitású 
külön álló tároló kamra biztosítja az alapanyag tárolását. 

A krumpli fogadására egyedi kialakítású nagy kapacitású (max. 100 tonna) fogadóegységre van 
szükség, amelyet egy száraz előtisztítás követ, kavics és földmentesítés végett. A sérült, romlásnak 
indult, nem megfelelő minőségű burgonya eltávolítása a következő lépés, amely a válogató asztalon 
zajlik. Ezt követően a megtisztított burgonya a nagykapacitású (80 tonna/óra) ládatöltő berendezés 
segítségével 1,3 tonnás ládákba kerül. A ládák ezután a tároló kamrákba kerülnek villás targoncával, 
ahol a feltöltést és lezárást követően megindul a burgonya szárítása, így biztosítva a hosszútávú 
eltarthatóságot. A kamrák automata szellőztető, hűtő és megfigyelő (páratartalom és CO2) 
rendszerrel vannak ellátva. A betárolási folyamat részeként a burgonya, először a fokozatos 
leszárítást, begyógyítást és lehűtést követően fajtától függően, akár 9 hónapig is raktározható 
számottevő veszteség nélkül. Az értékesíteni kívánt burgonya a fokozatos felmelegítést követően 
kerül a válogató- és csomagolósorra. A minőségi és méret szerinti válogatást követően különböző 
nagyságú (5-15 kg) zsákokba történik az alapanyag töltése, előkészítve értékesítésre. 

A vendéglátás terültén jelentkező növekvő igények kiszolgálásának érdekében a tároló épületébe 
tervezzük a steakburgonya előállítását megcélzó technológiai gépsor telepítését is, amely alkalmas 
a krumpli megfelelő előkészítésére, darabolására és csomagolására. A rendelés alapján előkészített 
végterméket feldolgozást követően azonnal ki/elszállítják az egységből. 

2. Apartman építése: 

A beruházás célja, hogy olyan prémium szolgáltató apartmanházat építsünk Gyergyóremetén, amely 

a helyi humánerőforrás bevonásával, valamint a helyi beszállítói kapcsolatok kialakításával 

multiplikátorként részt vegyen a térség integrációs folyamatainak megvalósításában. Tervezett 

helyszín: Gyergyóremete, hegyvonulattal szegélyezett, kivételes panorámával rendelkező fennsík. A 

tervezett 4 hálószobás, 5 fürdőszobás típust cca. 500 m2 alapterülettel rendelkező villa a tájba 

illesztett megjelenéssel, panorámás kialakítással, az érintetlen természet határán elhelyezett, 

szabad és vadregényes életérzés ötvözés jegyében, luxussal és a fenntarthatósággal épül. Az épület 

külső megjelenésében, anyaghasználatában sűríti mindazt, amelyet a hely és a környezet kínál, 

tovább is fokozza azt, olyan megjelenést nyújt, amely az ember elképzeléseiben él egy erdélyi tájról, 

egy hegyvidéki környezetről. A belső terekben a természetközeli hangulat szintén visszaköszön, a 

sok természetes anyag, faburkolatok, belső nyitott fa fedélszék mind az otthonosságot sugározza. A 

térszervezés lehetőséget ad vendégfogadásra, kisebb vagy nagyobb családi étkezésekre, elmélyült 

elvonulásra egyaránt. A használt anyagok mind természetes anyagok, tégla, fa, kő, fazsindely vagy 

természetes kőpala, mint tetőfedési anyag. Mind a fa, mind a kő helyben megtalálható anyagokból 

származik. Ezeket az anyagokat kombináljuk az egyszerű, vakolt, fehér falfelületekkel.  Az épületet 

két szintes épületnek álmodtuk meg, a földszinthez tartozik majd egy kétállásos garázs, konyha, 

vendégapartman, valamint a közösségi terekhez kapcsolódóan kilátásra tájolt teraszok. A nappali 

előtti teraszhoz egy kisebb medence is tartozik majd. Az étkezőt és nappalit összekötő hallból indul 

http://www.hepa.hu/


 www.hepa.hu 

 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

6 
 

a lépcső az emeleti részbe, mely a privát lakosztályok szintje. Itt helyeztük el a főhálót, melynek 

járható gardrób szobája, és tágas fürdője van, saját terasszal. Az emeleten található egy tágas 

társalgó is, melynek főhálóval ellentétes oldalán két különálló gyerekszobát találunk, közös járható 

gardróbból nyílik mindkét szoba, önálló fürdőszobákkal. A villának fizikai kerítése nem készül, 

legfeljebb telekhatárokat jelző növényzet telepítésére kerül sor. A biztonságról a ház saját biztonsági 

rendszere, valamint területet figyelő érzékelőrendszer gondoskodik. A teljes területen gazdag 

növényvilág, erdős ligetes telepítés tervezett. A beruházás megvalósításául szolgála ingatlan 

adásvétellel kerül a Beruházó vállalkozás birtokába. 

A két tevékenység / projekt helyszíne nem egyezik meg. 

Segítséget szeretnénk kérni abban, hogy a fent említett két tevékenység / egymástól teljesen 

különálló projekt egy pályázati anyagban benyújtható-e. 

 
1. Az azonos célországon belüli több megvalósítási helyszínnek nem lenne akadálya, azonban a 
pályázati dokumentáció egy fejlesztendő tevékenység (TEÁOR) megjelölését teszi lehetővé. Az 
alábbiakban feltüntetett két fejlesztési koncepció nagy valószínűséggel nem sorolható azonos 
tevékenységi körbe, így technikailag nem oldható meg a két „részprojekt” egy pályázatban történő 
feltüntetésük. Mindemellett az üzleti terv készítése során (főként a külön értékelésre kerülő 
kockázatelemzés és gazdasági fenntarthatóság bemutatása tekintetében) ez komoly nehézséget is 
okozhatna.  

 
2. Van egy további észrevételünk a megküldöttekkel kapcsolatban, amire célszerűnek tartjuk felhívni a 
figyelmet. Csarnok építése krumplitározó + feldolgozó + csomagoló üzem részére: A felhívás keretében 
elsődleges mezőgazdasági termelés nem, csak mezőgazdasági termék feldolgozása támogatható. A 
krumpli betakarítása és feldolgozás nélküli értékesítésig történő tárolása még nem feldolgozás, így az 
ezen tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések nem támogathatóak a felhívás keretében. A krumplit 
feldolgozó gépek, az ezekhez szükséges nyersanyagraktárak és feldolgozott termékek tárolására 
szolgáló „késztermék”’ raktárak építése azonban természetesen támogatható. 
__________________________________________________________________________________ 

A pályázat összeállítása közben merült fel, hogy meglévő gyártósor korszerűsítése elszámolható-e? 

Ez olyan nagy értékű gyártósor, amelyet nem lenne gazdaságos ismét megvásárolni, mivel 

magyarországi telephelyen már rendelkezésre áll, ahol nem üzemeltethető gazdaságosan. Ennek 

több oka van (keletkező technológiai hulladék gazdaságos újra hasznosítása itt nem megvalósítható, 

korszerűsítése jelentős költséggel jár). Ez átszállításra kerülne a magyarországi telephelyről a 

szerbiai partner megvalósítási helyszínére és ott kerülne jelentősen korszerűsítésre vásárolt 

eszközök, hardverek és szoftverek segítségével. Kérdés, hogy a meglévő gyártósor korszerűsítése 

végett eszközölt eszközbeszerzések elszámolhatóak-e? 

Nem. Gépek, gépsorok felújítása nem támogatható a felhívás keretében. Ugyanakkor egy gépsor 
elemei, ha azok önállóan is eszközként aktiválhatóak, beszerezhetőek. 
__________________________________________________________________________________ 
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A fenti pályázathoz kapcsolódó csatolt költségvetést tartalmazó Excel táblánál, a program nem 
számolja a támogatási intenzitást a konzorciumi tag esetében, Szerbia a térképen 60%, ezt hogy lehet 
beállítani? 
 
A támogatási intenzitás a konzorciumi tag költségvetés munkalapon a „Támogatás ténylegesen 
használt intenzitása” oszlopban állítható be. 
__________________________________________________________________________________ 

A Pályázó Kft. támogatási igényt kíván benyújtani egy Vietnámban megvalósuló gyümölcsfeldolgozó 
üzem létrehozására. A pályázó konzorciumi partnere Konzorcium Kft. lenne. Kérdés, hogy a 
Konzorcium cégben a Pályázó vállalkozásnak kell-e tulajdoni részesedéssel rendelkeznie már a 
pályázat benyújtása előtt? 
 
A benyújtás előtt nem, azonban a benyújtáskor (benyújtás napján) már igazolható módon többségi 
tulajdonrésszel és szavazati joggal kell rendelkeznie a konzorciumi partner vállalkozásban. 
__________________________________________________________________________________ 

Ha konzorciumvezető vállalkozásnak több képviseletre jogosult cégvezetője van, minden személyt 
fel kell tüntetni a pályázati adatlapon vagy elegendő egy, a pályázó nevében eljáró személy (önálló 
jog) feltüntetése és aláírás mintájának csatolása? A pályázat kötelező tartalmi elemei tekintetében 
a pályázó alatt a konzorciumvezetőt kell érteni és az utolsó 5 teljes lezárt üzleti évre vonatkozó éves 
beszámolót csatolni? A Konzorciumi tag beszámolóit is csatolni szükséges? Az éves beszámolónak 
tartalmaznia kell a kiegészítő mellékletet is? 
 
1. Igen, elegendő egy személy feltüntetése, amennyiben önállóan ír alá. 
2. Konzorciumvezető esetében a beszámolók csatolása kötelező, Konzorciumi Tag esetében csak 

abban az esetben kötelező, amennyiben releváns (rendelkezik lezárt üzleti évvel). 
3. Igen, a kiegészítő mellékletet is célszerű csatolni. 

__________________________________________________________________________________ 

„Jelen Felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A 651/2014/EU rendelet 1. számú 
melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozások jogosultak több pályázatot 
benyújtani azzal, hogy a benyújtott pályázatok keretében igényelt összes támogatás összege nem 
haladhatja meg a 3.000.000.000 Ft-ot. Amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás, vagy annak a 
651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt 
vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, és az összes igényelt 
támogatás összege meghaladja a 3.000.000.000 Ft-ot, az elsőként benyújtott pályázat(ok) kerül(nek) 
elbírálásra, több pályázat esetén a maximális 3.000.000.000 Ft igényelt támogatásig, a többi 
támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.” 
 
Kérjük, szíveskedjenek egyértelműsíteni, hogy az idézett szöveg alapján egy vállalkozás 3 milliárd 
forint támogatási összegig beadhat-e több pályázatot! 

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.  
__________________________________________________________________________________ 
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Érdeklődni szeretnénk, hogy budapesti székhelyű konzorciumvezető vállalkozás pályázhat-e a 
Külpiaci Növekedés Támogatása kiíráson? 
  
Igen, pályázhat. 
__________________________________________________________________________________ 

„A” komponens esetében, ha a konzorciumi tag vállalkozás esetében a többségi tulajdon 2020 évben 
került a konzorcium vezető tulajdonába, akkor a lezárt üzleti évek beszámolója releváns-e, 
kötelezően csatolt melléklet-e? 
 
Igen, releváns, amennyiben konzorciumi tag rendelkezik lezárt üzleti évvel. 
__________________________________________________________________________________ 

Magyarországon budapesti székhelyű szervezet Szlovákiában, Pozsonyban székhellyel rendelkező 
leányvállalatán keresztül szeretne egy új fióktelepen beruházást eszközölni, 2 db nagyértékű 
munkagép kerülne beszerzésre. A beruházás teljes egészében Szlovákiában, az „A” komponensen 
belül, regionális támogatás kategóriában tudna megvalósulni.  
 
Kérdés: 
1. Annak ellenére, hogy Budapest 0%-os támogatási intenzitás alá esik, valamint Pozsony szintén 
nem támogatható a regionális térkép alapján, pályázhat-e a szervezet, ha Szlovákiában egy 
támogatható térségben új fióktelepet jegyez be és ott valósítja meg a projektet a leányvállalat. 
2. A magyar anyavállalat és a szlovák leányvállalat főtevékenysége TEÁOR 4399 – Egyéb speciális 
szaképítés m.n.s., emeléstechnikai szolgáltatást nyújtanak, a beruházás keretében beszerezni kívánt 
eszközök is ezt a tevékenységet látnák el. Kérdés, hogy az emeléstechnikai szolgáltatás a Nemzeti 
Exportstratégia fókuszágazatai között kiemelt építésgazdaság ágazatban támogatható 
tevékenységnek minősül? 
 
1. Igen. 
2. Nem kizárt, hogy a tevékenység kapcsolódik a Nemzeti Exportstratégia fókuszágazataihoz 

(építésgazdaság), azonban ennyi információból nehéz eldönteni. 
__________________________________________________________________________________ 

Milyen mértékű támogatási intenzitással lehet a C komponens országai esetén számolni? 
 
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 

 
A C. komponens további célterületei esetében a támogatás maximális mértéke 10%, ami 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. 
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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 
 Szaúd-Arábia 
 Szingapúr 
 Új-Zéland 
 Tajvan, Kína 

 
__________________________________________________________________________________ 

Érdeklődnék, hogy lehet-e már tudni, hogy a Floridába irányuló, konzorciumi formában tervezett 
befektetés hány százalékos támogatási intenzitással tervezhető? Tekintettel arra, hogy jövő héten 
zárul a regisztráció – és feltételezem, hogy ezt követően egyből nyílik is a pályázat –, szeretnénk 
megkezdeni az előkészítő munkát. De ehhez elengedhetetlen, hogy megismerjük a maximális 
elérhető támogatási intenzitást a tervezett floridai üzembővítési projektünkkel kapcsolatban. 
Minden eddigi információt és segítséget ezúton is hálásan köszönök. 
 
Az Amerikai Egyesült Államok esetében a támogatás maximális mértéke 10%, ami középvállalkozás 
esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. 
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. 
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Pályázó Kft. kereskedelmi vezetője vagyok, és érdeklődni szeretnék a támogatás intenzitás 
mértékéről a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat keretében. Célországunk az Egyesült Államok, 
azon belül pedig Florida, Georgia, South-Carolina és North-Carolina a kérdéses államok. 
 
Az Amerikai Egyesült Államok esetében a támogatás maximális mértéke 10%, ami középvállalkozás 
esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. 
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. 
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