
 
 

 

 

Külpiaci Növekedési Támogatás igénylés 

Felhívás célja Jelen támogatás célja Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös 

országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati 

besorolású államban megvalósuló beruházások támogatására, 

amelyben működik magyar külképviselet. 

 

Jelen támogatás célja a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának 

folyamatos növelése. A konstrukció hosszú távon várt hatása, hogy 

hozzájárul a hazai vállalatok külföldön realizált profitjából hazautalt 

jövedelem – ezáltal a cégérték, és a nemzeti jövedelem – 

növekedéséhez. 

Olyan projekteket kívánnak támogatni, melyek: 

a) a Kedvezményezett által alapított, a célországokban 

gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, vagy 

fióktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül 

megvalósítandó beruházás megvalósítására,  

b) vagy a Kedvezményezett meglévő leányvállalata, vagy 

fióktelepe, vagy vegyesvállalata az igénybe vehető 

támogatási jogcímek támasztotta feltételeknek megfelelő 

fejlesztésére  

(a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly 

módon, hogy a projektcégben a Kedvezményezett többségi 

tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal 

rendelkezzen. 

Regisztráció Regisztráció kezdete: 2020.07.21. 9:00 óra  

Regisztráció határideje: 2020.08.24. 12:00 óra. 

Támogatási időszak 2020.07.21 és 2024. július 31. között felmerült, ezen időszakban 

pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség 

 

A támogatott projekt megvalósításának maximális időtartama – az 

előkészítési időszakot is beleszámítva – 36 hónap 

Pályázat 

benyújtása 

A pályázatok benyújthatóságának kezdete: 2020. augusztus 25.  

A pályázat benyújtásának határideje  

1. értékelési szakasz esetében: 2020. szeptember 25., 23:59 óra  

2. értékelési szakasz esetében: 2020. november 25., 23:59 óra 

Jelen Felhívás keretében egy pályázó legfeljebb egy pályázatot 

nyújthat be.  

Alprogramok 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. 

„B” 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/B 

mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, 

telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló 

gazdasági társaság lehet.  

„C” komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi 

formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló 

pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, 

konzorciumi tag pedig az 1/C mellékletben szereplő államok 

területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező 

bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet 

Igényelhető 

támogatás összege 

és formája 

Jelen pályázati kiírás keretében önállóan támogatható 

tevékenységekre  

 regionális beruházási támogatás,  

 megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás,  

 induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, támogatási kategóriák 

szabályai szerint lehet pályázni.  

 

A kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek 

kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és csekély összegű 

(de minimis) támogatás támogatási kategóriában kerülhetnek 

támogatásra. 

 

A pályázaton legalább 280 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költsége 

tekintetében összességében nem haladhatja meg a maximális 60%-ot. 

Elszámolható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  

 Beruházás megvalósításához kapcsolódó költségek:  

1) Immateriális javak beszerzésének költsége  

2) Építéshez kapcsolódó költségek 

3) Eszközbeszerzés költségei  

4) Igénybe vett szolgáltatások 

5) Egyéb szolgáltatások költségei  

 Megújuló energiatermelésre irányuló fejlesztéshez 

kapcsolódó költségek  

Az elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés 

támogatásához szükséges beruházási többletköltségek. A magasabb 



 
 

 

környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó 

költségek nem számolhatók el.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

 Ipari kutatás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 

10%-a erejéig)  

 Kísérleti fejlesztés költségei (a projekt összes elszámolható 

költségének 30%-a erejéig)  

 Piacrajutás költségei  

 Kommunikációs költségek  

 Projektelőkészítés költségei  

 Projektmenedzsment költségei  

Kedvezményezettek 

köre 

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. 

Rendelkezésre álló 

forrás 

21 947 000 000 Ft, azaz huszonegymilliárd-

kilencszáznegyvenhétmillió forint 

Fenntartási idő és 

kötelező vállalás 

Kedvezményezett (konzorciumi pályázat esetén a 

Konzorciumvezető) kötelezettséget vállal, hogy a projekt keretében 

végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétele, és/vagy pénzügyi 

műveletek bevétele a fenntartási időszakban összesen eléri a megítélt 

támogatás 30%-át. 

1/A melléklet 

országok listája 

Albánia Ausztria Belgium Bosznia -Hercegovina Bulgária Ciprus 

Csehország Dánia Egyesült Királyság Észak -Macedónia Észtország 

Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország 

Írország Izland Koszovó Lengyelország Lettország Litvánia 

Luxemburg Málta Montenegró Németország Norvégia Olaszország 

Portugália Románia Spanyolország Svédország Szerbia Szlovákia 

Szlovénia 

1/B melléklet 

országok listája 

Algéria Angola Azerbajdzsán Banglades Bolívia Botswana Brazília 

Costa Rica Dél-afrikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 

Egyiptom El Salvador Elefántcsontpart Etiópia Fehéroroszország 

Fülöp-szigetek Ghána Grúzia Guatemala Honduras India Indonézia 

Jamaica Jordánia Kambodzsa Kamerun Kazahsztán Kenya Kína 

Kolumbia Laosz Malajzia Mauritius Mexikó Mianmar Moldova 

Mongólia Namíbia Nepál Nigéria Örményország Pakisztán Panama 

Paraguay Peru Srí Lanka Szenegál Tanzánia Thaiföld Törökország 

Tunézia Uganda Ukrajna Üzbegisztán Vietnám Zöld-foki szigetek 

1/C melléklet 

országok listája 

Amerikai Egyesült Államok Aruba Ausztrália Bahama-szigetek 

Bahrein Chile Curaçao Egyesült Arab Emírségek Fidzsi-szigetek 

Hongkong (Kína különleges közigazgatási területe) Izrael Japán 

Kanada Katar Koreai Köztársaság Kuvait Makaó (Kína különleges 

közigazgatási területe) Marokkó Omán Oroszország Svájc Szaúd-



 
 

 

Arábia Szingapúr Trinidad és Tobago Új-Zéland Uruguay Tajvan, 

Kína 

 

 


