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Pályázati közlemény 

 

Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy módosul a Nemzeti Exportvédelmi Program EXP2020 

referenciaszámú Külpiacrajutási Támogatás Pályázati felhívása. 

A módosítások a Pályázati felhívás és útmutatót, valamint a Pályázati adatlapot érintik az alábbi 

táblázatban összefoglaltak szerint: 

Ssz. 

Módosulással 

érintett 

szöveghely 

Törlésre kerülő szöveg Új, hatályos szöveg 

1.  

Pályázati 

felhívás és 

útmutató, 4. 

pont 

Jelen Felhívás keretében 

egy pályázó legfeljebb egy 

pályázatot nyújthat be. 

Amennyiben a pályázó a 

Felhívásra egy pályázatnál 

többet nyújt be, az elsőként 

benyújtott pályázat kerül 

elbírálásra, a többi 

pályázat automatikusan 

elutasításra kerül.  

Jelen Felhívás keretében egy pályázó 

legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 

A Felhívás keretében egy 

vállalkozás és kapcsolt 

vállalkozásai egy pályázónak 

minősülnek. Amennyiben a pályázó 

a Felhívásra egy pályázatnál többet 

nyújt be, az elsőként benyújtott 

pályázat kerül elbírálásra, a többi 

pályázat automatikusan elutasításra 

kerül.  

2.  

Pályázati 

felhívás és 

útmutató, 5. 

pont 

Kedvezményezett köteles a 

Támogatói okirat keltétől 

számított három évben 

hathavonta beszámolni a 

támogatott tevékenység 

eredményeiről a HEPA 

által rendelkezésre 

bocsátott nyomtatványon. 

Kedvezményezett köteles a 

projektnek a megvalósítási 

ütemterv szerinti megkezdésétől 
számított három évben hathavonta 

beszámolni a támogatott tevékenység 

eredményeiről a HEPA által 

rendelkezésre bocsátott 

nyomtatványon. 

3.  

Pályázati 

felhívás és 

útmutató, 15. 

pont 

- 

h) Egyszerűsített éves 

beszámolóval rendelkező 

vállalkozások esetében az 

exportárbevétel ellenőrzése 

érdekében a főkönyvi kivonat 

4.  

Pályázati 

felhívás és 

útmutató, 22. 

pont 

Kedvezményezett köteles a 

Támogatói okirat keltétől 

számított három évben 

hathavonta beszámolni a 

támogatott tevékenység 

eredményeiről a HEPA 

által rendelkezésre 

bocsátott nyomtatványon. 

Kedvezményezett köteles a 

projektnek a megvalósítási 

ütemterv szerinti megkezdésétől 
számított három évben hathavonta 

beszámolni a támogatott tevékenység 

eredményeiről a HEPA által 

rendelkezésre bocsátott 

nyomtatványon. 

5.  

Pályázati 

adatlap, I.4. 

pont 

- 

A Pályázati adatlap I.4. pontja a 

következő alponttal egészül ki: 

e) A pályázó GFO-kódja 
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6.  

Pályázati 

adatlap, II.1. 

pont 

Mutassa be 

vállalkozását/szervezetét 

(maximum 1000 karakter) 

(Kérjük, röviden sorolja fel 

legfontosabb termékeit, 

szolgáltatásait, hazai és 

külföldi referenciáit.) 

Mutassa be 

vállalkozását/szervezetét 

(maximum 4000 karakter) 

(Kérjük, röviden sorolja fel 

legfontosabb termékeit, 

szolgáltatásait, hazai és külföldi 

referenciáit, mutassa be eddigi 

exporttevékenységét.) 

7.  

Pályázati 

adatlap, III. 

pont 

- 

A Pályázati adatlap III. pontjában 

foglalt nyilatkozatok az alábbival 

egészülnek ki: 

Az általam képviselt szervezet 

egyetlen kapcsolt vállalkozása sem 

nyújtott be a jelen Felhívás 

keretében pályázatot. 

 

A pályázati felhívás dokumentumainak a felsorolt módosításokkal nem érintett rendelkezései 

változatlan formában érvényesek. 

A pályázati felhívás aktuális híreiről az érdeklődők a https://hepa.hu/palyazatok/Nemzeti-

Exportvedelmi-Program címen tájékozódhatnak. 

 

Kelt: 2020. július 21. 
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