
CED20C – Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására 
 
 
Felhívás célja 
magyarországi vállalkozások határon átnyúló projektjeinek támogatása 
( 
a COVID-19 járvány megjelenése miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló együttműködésben 
résztvevő vállalkozások beruházásainak támogatása a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek 
teremtése céljából 
 

Támogatást igénylők köre 
- Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik 
- Rt., Kft.,vagy Bt. 
- legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik 
- éves átlagos statisztikai létszám 2019-ben min. 5 fő VAGY nettó árbevétel min. 100 millió HUF 

VAGY saját tőke min. 100 millió HUF (kapcsolt vállalkozásokkal) 
- 2020. márc. 1. és szept. 30. közötti legalább 30 napos periódusban 20%-os csökkenés bármelyik 

alábbi adatban: értékesítés nettó árbevétele, üzemi eredmény, rendelésállomány, likviditási mutató, 
átlagos statisztikai állományi létszám vagy nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi 
rendelet értelmében 

- Nincs köztartozás, végrehajtás, saját tőke nagyságát meghaladó veszteség 
 
További feltételek 

- beruházás min. 75%-a Magyarországgal szomszédos országban – fióktelepen, kapcsolt vagy 
partner  vállalkozásnál valósuljon meg 

- max. 25% magyarországi székhelyen / fióktelepen, de a határon túli beruházáshoz kapcsolódóan 
- permentes ingatlan 
- projektzárás végső határideje: 2021. szeptember 30. 
- több megvalósítási hely is lehetséges 
- 2019. december 31-i összesített átlagos statisztikai létszám fenntartása 
- fenntartási időszak projektzárást követő min. 2 év (vállalható 3 év) 
- biztosíték min. 50% (előleg esetén 100%) – bankgarancia, jelzálogjog, tulajdonosi kezességvállalás, 

készfizető kezesség biztosítási szerződés alapján 

 
A támogatás mértéke 
A támogatás intenzitása: max. 60% 
A támogatás összege: 50 millió – 276,688 millió HUF 
(max. 800 ezer EUR a pályázati döntés napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyam) 
(a vállalkozás esetében a COVID járvánnyal összefüggésben kapott össz-támogatás max. 800 ezer 
EUR) 
Igényelhető előleg: 100% 
 
Támogatható tevékenységek 

- tervezés és engedélyeztetés – max. 5% 
- ingatlanvásárlás – max. 50% 
- épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése, infrastruktúrafejlesztés 
- technológiafejlesztés (min. nettó 200 ezer HUF egységár) 
- immateriális javak – max. 20% 
- NEM – export, értékesítési hálózat, halászat és akvakultúra, elsődleges mezőgazdasági 

termelés 
- NEM – általános számítógép, mobiltelefon, fényképezőgép, kényelmi berendezés 

 
Pályázatok benyújtása 

- 2020. szeptember 30-ig 
- regisztráció a HÁLÓ-rendszerben (ced.hu/ced20c) 



- HÁLÓ online pályázati rendszer – excel, szkennelt hitelesített pdf, mellékletek 
- papír alapon (beérkezés 5 munkanapon belül) – CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat Nonprofit Kft. Támogatáskezelési Igazgatóság (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) – 
egyedi azonosítószámmal 

 
 
Pályázatok értékelése – a döntés szempontjai: 13. oldal 
döntés: 2020. december 15. 


