
Külpiaci Növekedési Támogatás 
 
Felhívás célja 
a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának folyamatos növelése 
hosszú távon várt hatása, hogy hozzájárul a hazai vállalatok külföldön realizált profitjából hazautalt 
jövedelem – ezáltal a cégérték, és a nemzeti jövedelem – növekedéséhez 
1-5 / 6-os országkockázati besorolású országban 
 
Támogatandó projekt 
a) a Kedvezményezett által alapított, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, vagy 
fióktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházás 
b) vagy a Kedvezményezett meglévő leányvállalata, vagy fióktelepe, vagy vegyesvállalata az igénybe vehető 
támogatási jogcímek támasztotta feltételeknek megfelelő fejlesztése 
(a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly módon, hogy a projektcégben a Kedvezményezett 
többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen 
 
„A” komponens – csak konzorcium, konzorciumvezető magyar gazdasági társaság, konzorciumi tag 1/A 
külföldi bejegyzett / bejegyzés alatt álló gazdasági társaság 
„B” komponens – csak konzorcium, konzorciumvezető magyar gazdasági társaság, konzorciumi tag 1/B 
külföldi bejegyzett / bejegyzés alatt álló gazdasági társaság 
„C” komponens – önálló vagy konzorcium, magyar gazdasági társaság, konzorciumi tag 1/C külföldi 
bejegyzett / bejegyzés alatt álló gazdasági társaság 
 

Támogatást igénylők köre 
konzorcium legfeljebb 2 tagú 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§-a 
értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117) 
egy pályázó egy pályázatot nyújthat be 
 
„A” komponens 

- konzorciumvezető – magyarországi székhely/telephely/fióktelep, kettős könyvvitel, gazdasági 
tevékenységet folytat, profitorientált, jogi személyiségű gazdasági társaság GFO 113, 114, 117, 
állam és önkormányzat külön-külön és együttesen max. 25% tulajdonjog, min. 5 lezárt teljes üzleti 
év (kapcsolódó vállalkozásokkal) 

- konzorciumi tag – gazdasági tevékenységet folytat, jogi személyiségű, bejegyzett vagy bejegyzés 
alatt álló gazdasági társaság, 1/A melléklet szerinti országban székhely/telephely/fióktelep, 
konzorciumvezető a többségi tulajdonos 

„B” komponens 
- konzorciumvezető – magyarországi székhely/telephely/fióktelep, kettős könyvvitel, gazdasági 

tevékenységet folytat, profitorientált, jogi személyiségű gazdasági társaság GFO 113, 114, 117, 
állam és önkormányzat külön-külön és együttesen max. 25% tulajdonjog, min. 5 lezárt teljes üzleti 
év (kapcsolódó vállalkozásokkal) 

- konzorciumi tag – gazdasági tevékenységet folytat, jogi személyiségű, bejegyzett vagy bejegyzés 
alatt álló gazdasági társaság, 1/B melléklet szerinti országban székhely/telephely/fióktelep, 
konzorciumvezető a többségi tulajdonos 

„C” komponens 
- konzorciumvezető – magyarországi székhely/telephely/fióktelep, kettős könyvvitel, gazdasági 

tevékenységet folytat, profitorientált, jogi személyiségű gazdasági társaság GFO 113, 114, 117, 
állam és önkormányzat külön-külön és együttesen max. 25% tulajdonjog, min. 5 lezárt teljes üzleti 
év (kapcsolódó vállalkozásokkal) 

- konzorciumi tag – gazdasági tevékenységet folytat, jogi személyiségű, bejegyzett vagy bejegyzés 
alatt álló gazdasági társaság, 1/C melléklet szerinti országban székhely/telephely/fióktelep, 
konzorciumvezető a többségi tulajdonos 

 

Támogatható tevékenységek 
Önállóan támogatható tevékenységek 



- beruházás megvalósítása (immateriális javak, építés, eszközbeszerzés, igénybe vett szolgáltatások, 
egyéb szolgáltatások) 

- megújuló energia termelésére irányuló fejlesztés 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- ipari kutatás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, harmadik féltől 
megrendelt K+F szolgáltatás, közvetlenül kapcsolódó anyagköltség) (max. 10%) 

- kísérleti fejlesztés (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, harmadik féltől 
megrendelt K+F szolgáltatás, közvetlenül kapcsolódó anyagköltség) (max. 30%) 

- projektelőkészítés (tervezés, engedélyezés, hatósági díjak, illetékek) 
- projektmenedzsment (munkatársak bérjárulékköltsége, igénybe vett szolgáltatások) 
- piacra jutás (piackutatás, grafika, formatervezés, fordítás, marketing munkatársak 

bérjárulékköltsége) 
- kommunikáció (marketing eszközök, média megjelenések) 

 
„A” és „B” komponens esetében a teljes költségvetés max. 10%-a a konzorciumvezetőnél 
 

Kötelező vállalás 
a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel és/vagy pénzügyi műveletek 
bevétele a fenntartási időszakban összesen eléri a megítélt támogatás 30%-át 
„C” komponens esetén a megítélt támogatás 50%-át elérő összegű beruházást hajt végre a 1/C 
célországok valamelyikében 
 
A támogatás összege, mértéke: min. 280 millió Ft – max. 3 Mrd Ft 
Keretösszeg: 21,947 milliárd Ft 
Támogatás maximális intenzitása: 25-80% (függ a megvalósítandó tevékenységtől és a vállalkozás 
méretátől) 
Vissza nem térítendő támogatás 
Igényelhető előleg: 50%, további elszámolások 6 havonta 
Támogatás jogcíme: regionális beruházási támogatás / megújuló energia termelésére irányuló beruházási 
támogatás / induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás VAGY kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott 
támogatás / de minimis 
 
A pályázat benyújtása 

- regisztrációs határidő: 2020. július 21. – augusztus 24. 12:00, majd pályázás 
- elektronikusan és postai úton (HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., 1027 

Budapest, Kacsa utca 15-23.) 
- határidő: 2020. szeptember 25. / november 25. 

 

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam: max. 36 hónap, de legkésőbb 2024. 
július 31. 
Fenntartási idő: 3 év, nagyvállalat és nagyvállalat konzorciuma regionális beruházási támogatása esetében 5 
év 

 
 
 


