HEPA
EXP2020 – Külpiacrajutási Támogatás
Felhívás célja
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok külpiaci tevékenységének előmozdítása
érdekében a nemzetközi versenyképesség növelése – összhangban a hazai vállalkozások külpiaci
sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről szóló 1171/2019. (IV. 1.) Korm.
határozatban (Nemzeti Exportstratégia, a továbbiakban: NEXT) megfogalmazott stratégiai célkitűzésekkel
képessé tegye a hazai vállalkozásokat a külpiaci versenyben való helytállásra
a kis- és középvállalkozások exporton belüli részarányának 50%-kal történő emelése 2030-ig – a vállalatok
nemzetközi versenyképességének fokozásán keresztül – a vállalkozások infrastrukturális, beszállítói és
munkavállalói hátterének fejlesztése révén
a hazai vállalkozások nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolása
az export nagyfokú földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentése az Európai Unión kívüli
export
részarányának növelése révén
Támogatást igénylők köre






magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró,
legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező
exportárbevétellel és referenciával rendelkező,
nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő,
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)

Támogatható tevékenységek
1) külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
2) külpiaci árubemutatók megszervezése,
3) külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
4) nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés,
5) online értékesítési csatornák kialakítása
6) külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele,
7) engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok
bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése
-

bemutató céljából külföldi és hazai nemzetközi kiállításokra történő szállíttatás
a pályázó külföldi és hazai nemzetközi szakkiállításokon, rendezvényeken történő részvétele
árubemutató szervezése, cégprezentáció, ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás,
üzletember találkozó szervezése külpiacon
promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tanácsadás, exportcélú marketingtevékenység
áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítása külföldön
online értékesítési felület kialakítása
külföldi beruházás megvalósításához kapcsolódó szakmai tanácsadás igénybevétele
engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok
bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése

Elszámolható költségek:
1) Dologi költségek
- bemutatóra szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek
(engedélyek, vámkezelés díja stb.)
- promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja

-

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, beleértve a nagyobb volumenű projektek
előkészítéséhez kapcsolódó költségeket is (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak)
egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások
utazási költség
szállásköltség
kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak)
belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével)
reklám, marketing, média kiadások
úthasználati díj
minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása
engedélyezési költségek
minőségi tanúsítvány költsége

2) Személyi költségek
- bérköltség
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj)
- reprezentáció
3) Eszközbeszerzés
kizárólag a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó eszközök
A költségvetés belső korlátai:
- utazási- és szállásköltségek együtt max. 30%
- személyi költségek max. 30%
- eszközbeszerzés max. 10%
Kötelező vállalás:
a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel növekménye a beszámolási
kötelezettség időszaka alatt a támogatás odaítélését követő harmadik év végére eléri a megítélt
támogatás 30%-át (bázisév 2019.)
A támogatás összege, mértéke: min. 3 millió Ft – max. 50 millió Ft
Keretösszeg: 1,9 milliárd Ft
Támogatás maximális intenzitása: átmeneti támogatás 60% vagy más támogatási kategória 50%
Igényelhető előleg: 100%
A pályázat benyújtása
- határidő: 2020. augusztus 3. – november 15.
- elektronikusan a pályázati rendszerben
- postai úton a Pályázati nyilatkozat – HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.,
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. – pályázó neve, generált pályázati azonosító szám, „Pályázati
nyilatkozat külpiacrajutási támogatáshoz”

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam: 2020. augusztus 3. – 2021. november 30.
Fenntartási idő: 3 év

