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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések V.
Ha C komponens esetében egy pályázó indul, akkor ez esetben milyen formai keretek között
valósulhat meg külföldi beruházás, illetve annak elszámolása (pl. pályázatba be nem vont ottani jogi
személynek lehetnek elszámolható költségei)?
A kötelező vállalás keretében megvalósuló beruházás a támogatott projekten kívüli tevékenység,
amelyhez állami támogatás nem kapcsolódik, emiatt arra sem az elszámolási szabályok, sem a
támogatások nyújtása során szokásos elszámolási kötelezettség sem kapcsolódik. Kapcsolódik
ugyanakkor ellenőrzéstűrési kötelezettség, amelynek célja, hogy megállapítható legyen:
- a külföldi beruházás legalább közvetetten kapcsolódik a támogatott hazai beruházáshoz,
- a külföldi beruházás költségei elérték a vállalásban szereplő értéket (megítélt támogatás 50%-a),
- a külföldi beruházás megvalósult,
- az a külföldi beruházás valósult meg, amelyre a helyi befektetési ügynökség, vagy ilyen feladatokat
ellátó állami szerv a támogató nyilatkozatát kiadta.
__________________________________________________________________________________
Cégünk a többségi tulajdonban lévő magyar cég ausztriai telephelyének fejlesztését szeretné
megvalósítani és ehhez kérnénk támogatást az „A” komponensben. A pályázati kiírás szerint: „A”
komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet,
azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A mellékletben szereplő államok
területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló
gazdasági társaság lehet. Azaz a konzorciumi partnernél nem előfeltétel, hogy külföldi székhelyű cég
legyen, lehet magyar székhelyű is, csak legyen külföldi (a meghatározott országokban lévő)
fióktelepe, telephelye.
A regisztráció során hibaüzenet látható (legalábbis a regisztráció nem történik meg), mert a „Külföldi
partner adatai” részt és itt különösen a „Konzorciumi tag jogi formája” nem töltöttük ki, de a mi
projektünkben nincs külföldi székhelyű konzorciumi partner. Mellékeljük a regisztrációnkról
készített képernyőfotót.
Kérjük szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy miként tudunk regisztrálni a pályázatra ebben
az esetben.
Konzorciumi tag kizárólag külföldön nyilvántartásba vett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
lehet. Az A komponensben támogatási kérelmet benyújtani kizárólag konzorciumi formában lehet,
ahol a konzorciumvezető többségi tulajdonában és irányítása alatt áll a konzorciumi tag.
__________________________________________________________________________________
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Abban az esetben, ha egy adott társaság regisztrál a pályázat benyújtásához, ám a tervezett
célországban bármely olyan körülmény merül fel, amely meghiúsítja az ennek megfelelően tervezett
beruházást (a kiutazási lehetőségek korlátozzák az előrelépést, vagy a célországbeli támogatásfelhasználási szabályok részletes megismerését követően nem léphető meg reálisan a fejlesztés)
van-e lehetőség a regisztrálthoz képest más országban realizálandó fejlesztésre benyújtani
pályázatot, amennyiben itt (ti. a másik célterületen) szintén van a kritériumoknak megfelelő projekt
megvalósításra lehetősége?
Igen. A regisztrációt követően, a regisztráció során megadott adatok, a cégnév (konzorciumvezető)
kivételével módosíthatóak. Kérjük ugyanakkor, hogy a regisztráció során a lehető legpontosabban
szíveskedjenek megadni az adatokat!
__________________________________________________________________________________
A Külpiaci Növekedési Támogatás igénylésének feltételeihez pályázati felhívásban Szerbiában amely a regionális támogatási térképen „other region”-nek számít - milyen regionális beruházási
támogatási százalékokat lehet figyelembe venni, a térkép alapján nem derül ki, kérem
szíveskedjenek ezt kis-, és középvállalkozásra egyaránt megadni.
Regionális beruházási támogatási kategória alkalmazása esetén szerbiai megvalósítás helyszín
tekintetében 50%-os támogatási mérték tervezhető, amely kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetében 10 százalékponttal növelhető. A teljes projektre vonatkozó átlagos
támogatási mérték azonban nem haladhatja meg a 60%-ot.
__________________________________________________________________________________
Cégem, mint konzorciumvezető, három külföldi kapcsolt vállalkozással (egy Ausztriában, egy
Egyesült Királyságban és egy Norvégiában bejegyzett gazdasági társasággal) közösen, konzorciumi
formában nyújtana be regionális beruházási támogatásra irányuló kérelmet. A pályázat
eszközbeszerzésre, 4 darab nagy pontosságú megmunkáló központ beszerzésére és üzembe
helyezésére irányulna, mellyel fémmegmunkálást végezne a konzorciumvezető (fémmegmunkáló
tevékenységet jelenleg is folytat a konzorciumvezető, így meglévő gyártási kapacitását növelné,
termékpalettáját bővítené, exportálás céljából). A pályázati modell/üzleti terv szerint az eszközök a
konzorciumvezető magyarországi, nyíregyházi telephelyén kerülnének elhelyezésre és a gyártást
Magyarországon végezné a konzorciumvezető, míg a külföldi konzorciumi tagok előkészítő mérnöki,
piackutatási és marketing feladatokat látnának el a székhelyük szerinti célpiacokon.
Kérdésem, hogy támogatható-e a fenti projektterv a „Külpiaci Növekedési Támogatás” felhívás
szerint?
A kérdésre a felhívás alábbi ellentmondása okán nem látok egyértelmű választ: A felhívás 18. pontja
szerint a pályázat érvényességének feltétele „a tervezett beruházás helyszíne az Eximbank Zrt. által
publikált, 1-5 országkockázati besorolású államban, vagy olyan 6 országkockázati besorolású
államban van, amelyben működik magyar külképviselet (Nagykövetség, konzulátus), azaz a 18. pont
szerint Magyarországon nem lehet beruházni, eszközöket elhelyezni, gyártást folytatni. Mindez
azonban ellentmondásban áll a felhívás 5. oldalán található táblázattal, melyben magyarországi
beruházás megvalósítási helyszínekhez rendelnek különböző támogatási intenzitásokat, azaz az 5.
oldal szerint Magyarországon is lehet a beruházás megvalósítási helyszíne.
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Amennyiben nem támogatható az ismertetett projektterv, szükséges-e újra, egy módosított
projekttervvel regisztrálni?
A felhívás alapvetően külföldön megvalósuló beruházásokat támogat. Konzorciumi pályázat esetében
az összes elszámolható költség legfeljebb 10%-a merülhet fel magyarországi megvalósítási helyszínen.
A jelzett országokban nincsen lehetőség önálló pályázat benyújtására.
__________________________________________________________________________________
Érdeklődni szeretnék, hogy cégünk indulhat-e a külpiacra jutást támogató valamely pályázatukon.
- filmgyártással foglalkozunk, kizárólag külföldi partnerek részére, ezek Los Angelesben, Londonban,
Párizsban dolgozó cégek;
- egy lezárt üzleti évünk van, de egy lezárt teljes üzleti évünk nincs - úgy olvastam, hogy lezárt üzleti
év kell, de nem teljes;
- 2019 árbevétel 1 Mrd ft feletti;
- 2020 -ban a COVID miatt rendre veszítjük el a munkákat, amik COVID nélkül itt lennének;
- cégünk piacvezető lett az első évünkben a reklámfilmgyártás területén.
Ezt a pályázatot találtam: https://palyazatok.org/kulpiacrajutasi-tamogatas-palyazat-mikro-kiskozepes-es-nagyvallalatok-szamara/
Ami nagyban segítene az újabb kapcsolatfelvételeket, illetve egy nagyjátékfilmes részleg felállítását
a cégünknél. Bevételek nélkül nem fogjuk tudni a sok filmes fesztiválra kijutást finanszírozni.
A Külpiacra jutási támogatási felhívás 2020. augusztus 3-án felfüggesztésre került. Jelenleg nincsen
információnk a felhívás újranyitásáról. Amennyiben a felhívás mégis újranyitásra kerülhet, arról a
honlapon kerül majd közzétételre információ.
__________________________________________________________________________________
A 25 éve alapított cég, mint konzorciumvezető újonnan tervez alapítani egy saját leányvállalatot (a
pályázatban konzorciumi tag lesz) Wartenbergben (Bajorország, Németország). A cégalapítás célja
Németországban folytatandó építőipari tevékenység (meghatározóan magyar szakemberekkel). A
cég középvállalat.
Kérdések a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat kapcsán:
1. Jól értelmezzük-e, hogy a németországi helyszín miatt a regionális beruházás támogatás
intenzitása 0 (azaz nulla) %?
2. A fentiek azt jelentik, hogy regionális beruházási támogatást nem kaphatunk wartenbergi
projektünkhöz?
3. Igénybe veheti-e ez az újonnan alapítandó leányvállalattal pályázó konzorcium az induló
vállalkozások támogatását a wartenbergi projektünkhöz?
4. Ha igen, a helyszín ismeretében mekkora ez az összeg és a támogatás intenzitása?
__________________________________________________________________________________
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5. A pályázati felhívás 4. oldala a következőkről rendelkezik: „Induló vállalkozásoknak nyújtott
támogatás esetén a támogatás intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.”
Ez olyan földrajzi területen is lehet 100%, ahol a regionális beruházás támogatás intenzitása 0%?
6. Elszámolható költség-e induló vállalkozások támogatása jogcímen az újonnan induló vállalatnak
megítélt támogatás székhely alapításhoz kötődően a telek vásárlás, ill. iroda, telephely építés
költségei?
7. Jár-e de minimis támogatás ezen új leányvállalatnak? Ha igen, mekkora összegben, s ez az összeg
mire használható fel?
8. Elszámolhatók-e, s ha igen, milyen feltételek mellett a saját kivitelezésben történő épület
építésének költségei (tekintve, hogy az alapító - konzorciumvezető - építőipari vállalkozás)?
9. Tekintettel a koronavírus miatti helyzetre, az újonnan alapítandó cégre vonatkozóan szükséges-e
az alapítással kapcsolatos hivatalos dokumentumok csatolása már a pályázat benyújtásakor, vagy
elegendő nyilatkozni róla, s később is benyújtható, legkésőbb mikor?
1. Freising régióban valóban nem vehető igénybe regionális beruházási támogatás.
2. Azon a helyszínen nem vehető igénybe regionális beruházási támogatás.
3. Amennyiben az anyavállalattal egybeszámítva az újonnan létrehozott vállalkozás kisvállalatnak
minősül, igen.
4. Az igénybe vehető összeg 0,4 millió euró, amely innovatív vállalkozás esetén duplázható. A maximális
támogatási mérték 100%, de a projekt teljes elszámolható összköltségére vetített támogatási mérték
nem haladhatja meg a 60%-ot.
5. Igen, az induló vállalkozások részére nyújtott támogatás és a regionális beruházási támogatás között
nincsen ilyen kapcsolat.
6. Igen, a felsorolt költségek elszámolhatóak.
7. Igen. Az új vállalkozás esetében is két éven belül 200 ezer euró de minimis támogatás ítélhető meg.
A de minimis jogcímen elszámolható tevékenységeket a felhívás részletesen tartalmazza.
8. Nem. Saját teljesítés nem számolható el, és szintén nem számolhatóak el a konzorciumi tagok közötti
ügyletek (eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele stb.) költségei.
9. A támogatási kérelmet és mellékleteit elektronikusan szükséges benyújtani, a pályázati
nyilatkozaton kívül papír alapú dokumentum benyújtására nincsen szükség.
__________________________________________________________________________________
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A Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhívás kapcsán szeretném a segítségüket kérni egy
kérdés megválaszolásában. A pályázati felhívás anyagában sajnos nem sikerült megtalálnom arra a
kérdésre a választ, hogy egy svájci megvalósítási helyszín esetében milyen támogatási intenzitással
lehet kalkulálni, számolni. Kérem szíves segítségüket, hogy amennyiben a beruházás helyszíne
Svájcban található, úgy a támogatási intenzitása egy pályázatnak hogyan alakul.
Minden regisztrált vállalkozás a regisztrációt követően e-mailben megkapja azt a sablont, amelyet
kitöltve a HEPA-n keresztül kezdeményezhető a kapcsolatfelvétel az adott ország külgazdasági
attaséjával. A külgazdasági attasé segíti a vállalkozást a célországban hatályos támogatási szabályok
feltérképezésében.
__________________________________________________________________________________
600 millió Ft árbevétellel rendelkező cég tud-e 1 milliárd Ft összköltségű projektre támogatást
igényelni? Illetve van-e bármilyen korlátozás a pályázó árbevételére nézve?
• Konzorcium esetében, ha a pályázó alapít az USA-ban egy céget, akkor az itthoni és külföldi cég
már konzorciumnak minősül-e; vagy csak független cég lehet konzorciumi partner?
• Kutatás-fejlesztési projekt keretében induló vállalkozás számára a támogatás intenzitása 100%, de
ez csak az „Önállóan nem támogatható tevékenységek keretében” Ipari kutatás költségeire értendő
(a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig)?
A pályázó vállalkozás gazdálkodási adatai alapján nincsen korlátozva az igényelhető támogatás
összege. Az értékelés során azonban ez értékelésre kerül, ahogyan az az értékelési szempontokban
feltüntetésre került.
Magyarországi vállalkozás és annak többségi tulajdonában és irányítása alatt álló vállalkozás alkothat
kizárólag a konzorciumot a felhívás keretében.
Kutatás-fejlesztési projektelemekhez nyújtott támogatás esetén a támogatás intenzitását a felhívás 4.
oldalán található táblázat tartalmazza. Ezen tevékenységeken belül ipari kutatást (legfeljebb az összes
elszámolható költség 10%-os mértékéig tervezhető) és kísérleti fejlesztést (legfeljebb az összes
elszámolható költség 30%-os mértékéig tervezhető) lehet elszámolni.
__________________________________________________________________________________
1. Jól gondoljuk-e, hogy a Felhívás keretében az 1/A mellékletben szereplő Szerbiában
megvalósítandó, napelem gyártó üzem létesítésére irányuló projekt esetében regionális beruházási
támogatás jogcímen igényelhető támogatás építési és technológiai fejlesztésekhez?
2. Kérdésünk, hogy Szerbiában megvalósuló fejlesztés esetén mennyi a regionális beruházási
támogatás maximális intenzitása, illetve, hogy az egyéb feltételek (pl. pályázó szervezet KKV
státusza) esetében milyen mértékben és maximum milyen arányig növelhető?
1. Igen, az állami támogatási kategória alkalmazható a kérdésben jelzett célra.
2. Szerbia területén megvalósuló beruházások tekintetében, regionális beruházási támogatási jogcím
alkalmazása esetén ugyanazok a támogatási mértékek alkalmazandóak, mint Magyarországon a Délalföldi régióban.
__________________________________________________________________________________
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Az első benyújtási kör 2020. szeptember 25. és mivel a koronavírus helyzet kapcsán hozott
intézkedések miatt csak szeptember 30-ig szükséges benyújtani a tavalyi év beszámolóját,
hiánypótlás keretében bekérhetik-e az időközben közzétett beszámolót?
• Amennyiben igen, az abban szereplő adatokat kell-e alapul venni a pontozás és a költségvetés
tervezés esetében?
• Önállóan nem támogatható tevékenységek közül az „ipari kutatás” és a „kísérleti fejlesztés”
esetében a felhívás lábjegyzetében az alábbi mondatok találhatóak.
„Kizárólag az SZTNH által ipari kutatásnak minősített tevekénységek költségei számolhatóak el.”
„Kizárólag az SZTNH által kísérleti fejlesztés minősített tevekénységek költségei számolhatóak el.”
Ez azt jelenti, hogy a pályázat benyújtásáig mindenképpen szükséges SZTNH minősítéssel
rendelkeznie az adott pályázó cégnek vagy elegendő a hiánypótlásig megszerezni azt?
Nem, a benyújtáskor már lezárt üzleti évek adatai kerülnek figyelembe véve az értékelés során,
függetlenül attól, hogy az értékelés időtartama alatt újabb év is lezárásra kerül-e.
Az SZTNH minősítés hiánypótolható melléklete a támogatási kérelemnek.
__________________________________________________________________________________
1. Mekkora túljelentkezés várható, mennyire érdemes sietni a beadással? Nagy az érdeklődés a
felhívás iránt, a túljelentkezés mértékét azonban nem tudjuk megbecsülni. A felhívás az első
benyújtási szakasz előtt nem zárható le, egy szakaszon belül benyújtott pályázatok tekintetében a
benyújtás ideje nem, kizárólag a pályázatok minősége (elért pontszám) számít. Ez azt jelenti, hogy
az első szakaszt nem zárják be korábban, mint a szakasz végének határideje?
2. Szerbia „other” besorolás alatt van a regionális térképen, ez azt jelenti, hogy maximum 10%, és
20% támogatási intenzitással lehet számolni közép-, és kisvállalat tekintetében?
3. Van arra mód, hogy egy komponensen belül több célországot megjelöljünk megvalósítási
helyszínként (pl. Szerbia, és Románia?)
4. Az önállóan támogatható tevékenységeknek van minimális részaránya a teljes elszámolható
költségen belül? (mint pl. PM max. 10%?)
1. A túljelentkezés mértékét nem tudjuk megbecsülni, jelenleg azt tudjuk, hogy az érdeklődés nagy a
felhívás iránt. A felhívás nem kerül lezárásra az első benyújtási határnapot megelőzően.
2. Szerbia esetében, regionális beruházási támogatás jogcímen 50%-os támogatási mérték igényelhető,
amely kisvállalkozások esetében 20, középvállalkozás esetében 10 százalékponttal növelhető. A teljes
projekt átlagos támogatási mértéke azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60%-ot.
3. Nincsen. Egy támogatási kérelemben egy célország kerülhet megjelenésre, csupán egy célországon
belül lehet több megvalósítási helyszín.
4. A felhívásban szereplő költségvetési korlátokon kívül nincsenek egyéb elvárások az önállóan
támogatható tevékenységek arányát illetően.
__________________________________________________________________________________
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Amennyiben a konzorciumvezető magyar vállalatban az ügyvezető természetes személyként 80%
tulajdonrésszel rendelkezik, lehet-e konzorciumi tag az a román vállalat, amelyben ugyanez a
magánszemély 90%-os tulajdonnal bír?
Nem. A konzorciumvezetőnek közvetlen többségi tulajdonnal és irányítással kell rendelkeznie a
konzorciumi tag vállalkozásban.
__________________________________________________________________________________
1. A regisztrációs felületen a „Pályázó szervezet hivatalos képviselőjének neve” alatt amennyiben a
szervezetet több személy képviseli, szükséges mindegyikük nevét megadni vagy elegendő egyiküket
megjelölni?
Mellettük
kapcsolattartó
személy
is
megjelölhető?
2. A regisztráció beküldése után („Küldés” gomb) a pályázó szervezet kap-e visszajelzést a
regisztráció sikerességéről?
1. Elegendő csupán egy képviselőt megadni, vagy kapcsolattartó személy megadása is lehetséges. A
megadott személy neve a támogatási kérelem benyújtása során változtatható.
2. Igen, a regisztrációt követően a megadott email címre érkezik értesítés a regisztráció sikerességéről.
__________________________________________________________________________________
Érdeklődöm,

hogy

a

fenti

pályázati

felhívás

elérhető-e

angol

nyelven

is?

Nem. A felhívás magyarul érhető el és a projektek lebonyolítása során is magyar nyelvű a
kommunikáció.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben konzorciumi partnerrel szeretnénk pályázatot benyújtani, de a konzorciumi partner
jelenleg még nem megalapított cég, a regisztrációs felület kitöltése milyen módon lehetséges? Ebben
az esetben milyen adatot szükséges megadni a konzorciumi partnerre vonatkozóan?
Kérjük, hogy ebben az esetben a cég neve helyett ezt az információt (a cég még nem került
megalapításra) tüntessék fel!
__________________________________________________________________________________
Kérném szépen az iránymutatásukat abban a témában, hogy a Külpiaci Növekedési Támogatás
keretében támogatható-e az, ha Oroszországban szarvasmarha hízlalására alkalmas istállót építene
a cég? Ez egy mezőgazdasági termelő beruházás, és nem egyértelmű, hogy ez a pályázat keretében
támogatható-e?
Mezőgazdasági termelésre irányuló projekt, vagy tevékenység a felhívás keretében nem támogatható.
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Az NTP pályázatot is felhasználva Erdélyben kívánunk létrehozni egy gyártó és kereskedelmi
központot a romániai és a balkáni piac bővítése érdekében. A regisztrációt már megcsináltuk.
A központ épületének keresése folyamatban van. Olyan ingatlant vásárolnánk, amelynek kevés az
átalakítási igénye. A keresés még nem hozott eredményt, pontosabban jelentős átalakítási igényű
ingatlant tudnánk csak megvásárolni.
Az üzembe a magyarországi anyavállalat által gyártott termelő gépeket telepítenénk, amelyet az
erdélyi cég megvásárolna. A leánycég egyúttal referencia üzemként is szolgálna, mivel mind a hazai
cég termelő gépeit, mind a gépeken Erdélyben gyártott termékeket értékesítenénk az adott
térségben.
Kérdések:
1/ A pályázat gyors beadása érdekében kötelezzük-e el magunkat egy jelentős felújítást igénylő
üzem mellett, vagy szeptember 25-ig, esetleg november 25-ig lesz idő alaposan előkészített projekt,
pályázat beadására, nem kerül-e felfüggesztésre a beadási lehetőség, ha meghaladja az igény a
rendelkezésre álló forrást (a felhívásban nem szerepel, hogy lezárnák korábban a beadási
lehetőséget, ha túligénylés történne)?
2/ Az Erdélyben létrehozott cég megvásárolhatja-e az anyacége által gyártott gépeket a pályázati
forrásból (az elszámolható költségek között az Eszközbeszerzés költségeinél nem szerepel a
„független harmadik féltől megvásárolt” kitétel)?
1. A feltett kérdésben szereplő kockázatot a Pályázónak kell mérlegelnie. Tekintettel arra, hogy a
regisztrált vállalkozások száma jelentős növekedést mutat az elmúlt hetekben, a HEPA nem tud
garanciát adni arra, hogy az első értékelési szakaszt követően marad-e szabad forrás a második
szakaszban benyújtott támogatási kérelmek támogatására.
2. Nem, a konzorciumi tagok egymás közötti tranzakcióinak költségei nem elszámolhatóak a pályázat
keretében.
__________________________________________________________________________________
Magyarországi konzorciumvezető és Németországi konzorciumi partnere regionális beruházás
kategóriában szeretne ingatlan építést megvalósítani Németország területén. Magyarországon a
regionális beruházás támogatás intenzitása 50%, a Németországban megvalósuló beruházás
esetében, regionális beruházási kategóriában milyen támogatás intenzitással számolhatunk?
Ugyanez a támogatás intenzitás Romániában mekkora mértékű? Amennyiben a konzorciumi partner
még nem került megalapításra, a regisztráció milyen adatokkal végezhető el?
Az Európai Unió területén megvalósuló beruházások tekintetében, regionális beruházási támogatási
jogcímen alkalmazható támogatási mértékeket NUTS3 régiónkénti bontásban a felhívás 3.
lábjegyzetében szereplő linken található táblázat tartalmazza. A hivatkozott táblázat "I" oszlopában
szereplő mértékek kisvállalkozás esetében 20, középvállalkozás esetében 10 százalékponttal
növelhetőek. Amennyiben a konzorciumi tag még nem került létrehozásra, úgy a regisztráció során
kérjük, ezt az információ tüntessék fel.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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A személyes megbeszéléssel ellentétben B komponens, Kenya lesz a projekt megvalósítási helyszíne.
Itt a legfontosabb kérésünk a helyi befektetési ügynökséggel való kapcsolat létrehozásával
kapcsolatos, ebben nagyon számítunk a segítségükre. A GYIK-ban látom, hogy leírják az
ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan független értékbecslés szükségességét. Jelen esetben Nairobiban
valósul meg a projekt, része ingatlan vásárlás. Helyi független értékbecslés szükséges? Gondolom
nem elvárás a magyarországi értékbecslő megbízása?
Oktatási bázis kialakítása képezheti-e a projekt részét? Ez egy kisebb része lenne a költségvetésnek
és a termelést hivatott erősíteni.
Igyekeztünk minél jobban leírni a regisztráció során a tervezett projektet. Kérem, ha további
információkra van szükség, azt jelezzék.
A célország befektetési ügynökségével való kapcsolatfelvételben a KKM KGA hálózata az érdeklődők
segítségére van. Minden regisztrált vállalkozás a regisztrációt követően e-mailben megkapja azt a
sablont, amelyet kitöltve a HEPA-n keresztül kezdeményezhető a kapcsolatfelvétel az adott ország
külgazdasági attaséjával.
Természetesen helyi értékbecslő megbízása elfogadható, ugyanakkor az értékbecslés eredményének
magyar nyelvre történő fordításáról a Pályázónak kell gondoskodnia.
Az oktatási bázis létesítése nem kizárt tevékenység a pályázati felhívás alapján.
__________________________________________________________________________________
Jelen pályázatban a projekt 90, de lehet, hogy 100 %-a Kenyában valósul meg. Elérhető lesz ott a 60
%-os intenzitás?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Társaságunk Németországban, Göppingen mellett rendelkezik bejegyzett telephellyel. Az Excel
melléklet szerint Göppingen mellett a H és I oszlopban nincs érték, a G oszlop N:
145 DE114 3 Göppingen 253 N
Ez azt jelenti, hogy ebben a régióban a projekt megvalósítás Regionális Beruházási Támogatás
keretében kizárt vagy a kkv miatt 0 + 20 % = 20 %? Ebben az esetben új leányvállalat létrehozásával
Göppingen mellett induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás lehetséges vagy kizárt?
A jelzett sorban szereplő információk alapján regionális beruházási támogatás nem igényelhető az
adott területen lévő megvalósítási helyszínnel rendelkező projekt esetében.
Induló vállalkozás esetében az igényelhető összeg 0,4 millió EUR, amely innovatív vállalkozás esetében
duplázható. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás kizárólag kisvállalkozás esetében igényelhető.
__________________________________________________________________________________
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1. A projekt keretében irodaépület vásárlására van-e lehetőség? Az irodahelyiség Németország azon
településén lenne, ahol a konzorciumvezető fióktelepe van évek óta bérelve (a GYIK-ben van ilyen
kérdés, de az bérbeadásra vonatkozik, itt a saját használatú irodahelység vásárlása a kérdés)
2. A projekt keretében van-e az ingatlan nyilvántartásban lakásként megjelölt, de egyébként
irodaként hasznosított ingatlan megvásárlására lehetőség?
A pályázati felhívás nem zárja ki az irodaépület vásárlását, ugyanakkor az ingatlanvásárlásra fordított
költségek nem haladhatják meg a projekt elszámolható összköltségének 50%-át. Felhívjuk ugyanakkor
a figyelmet arra, hogy a felhívás eredeti koncepciója alapvetően termelő beruházások finanszírozását
kívánta elősegíteni. A pályázat céljaihoz való illeszkedés az értékelés részét képezi.
Lakásként megjelölt ingatlan megvásárlása nem támogatható a felhívás keretében.
__________________________________________________________________________________
Leadtuk a pályázati regisztrációt az önök által kiírt, Külpiaci Növekedési Támogatás pályázatra.
Mielőtt a konkrét pályázatot beadnánk, szeretnénk két fontos kérdést tisztázni. Magyar cégként, egy
szerb kft.-vel konzorciumban szeretnénk a pályázatot leadni és az lenne a kérdésünk, hogy mekkora
pályázati intenzitással számolhatunk a Vajdaság régió esetében, valamint ez az intenzitás fix vagy
van lehetőség egyedi elbírálással a növelésre?
A különböző állami támogatási kategóriák tekintetében alkalmazható támogatási mértékeket a
pályázati felhívás rögzíti, csakúgy, mint a teljes projekt átlagos támogatási mértékének maximumát
(60%). Ezektől eltérni egyedi elbírálással sem lehet.
Regionális beruházási támogatási kategória alkalmazása esetén szerbiai megvalósítás helyszín
tekintetében 50%-os támogatási mérték tervezhető, amely kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetében 10 százalékponttal növelhető.
__________________________________________________________________________________
Tárgyi pályázati lehetőség vonatkozásában szeretnék egyfajta megerősítést - vagy cáfolatot arra
vonatkozóan, hogy hol lehet megvalósítani a projektet (Magyarország vonatkozásában), a célország
rendben van. Tárgyi kiírás "C" komponensében pályázó egyedüliként, tehát nem konzorciumi
formában nyújt be projektjavaslatot. Ez esetben a projekt megvalósítási helyszíne magyarországi
helyszín:
"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
pályázati felhívás 11. pontjában megfogalmazott vállalás: "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."
Regionális beruházási támogatás esetében - a pályázati felhívás 6. oldalán található táblázat szerint
- Budapest és Pest megye 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 25 szakasz-ban fel nem sorolt települései
esetében a támogatás mértéke 0 %.
Ezek alapján egy Budapesti megvalósítási helyszín nem támogatható?
Az érdeklődésben megfogalmazott valamennyi állítás helytálló.
__________________________________________________________________________________
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A Pályázati Felhívás 5. pontjában szerepel a támogatási intenzitás konzorciumi tagra. Cégünk
esetében ezt az Egyesült Királyság területén szeretné megvalósítani, milyen támogatási intenzitás
érhető el, mivel az Egyesült Királyság már nem EU tag és a 2. számú melléklet már nem érvényes erre
vonatkozóan. Honnan érhető el ezen támogatási intenzitás?
A felhívás - ahol nincsen arra szigorúbb szabályozás - az európai uniós állami támogatási szabályoknak
való megfelelést írja elő azokban az országokban is, ahol azok nem hatályosak. Ennek megfelelően az
Egyesült Királyság területén megvalósuló projektek esetében a korábbi regionális támogatási térkép
alkalmazása szükséges.
__________________________________________________________________________________
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