
 

 

VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁS 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

 

TÁMOGATÁSI FOLYAMATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

MI A VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS FOLYAMATA, HOL LEHET ELÉRNI A  

PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOKAT? 

A pályázat igényléséhez szükséges dokumentumok ezen az oldalon találhatók.  

A pályázati adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva szükséges eljuttatni elektronikusan, szkennelve a 

stateaid2020@hipa.hu címre mellékletként, valamint az eredeti példányokat is a HIPA székházába (1055, 

Budapest, Honvéd utca 20.) postai úton vagy futárral. 

A HIPA munkatársai megvizsgálják a pályázati adatlapot, ellenőrzik a jogosultsági feltételek teljesülését, 

hiánypótlás esetén hiánypótló levelet küldenek a pályázó részére. Nyertes pályázatok esetében a vállalat részére 

Támogatói Okirat kerül megküldésre elektronikusan és postai úton is. Ezt követően a pályázó benyújtja 

valamennyi belföldi pénzforgalmi számlájára vonatkozó felhatalmazó levelet, amellyel a Támogatói Okirat 

hatályba lép. A hatálybalépést követően 60 napon belül a támogatási összeg előlegként kifizetésre kerül. 

VAN-E LEHETŐSÉG ARRA, HOGY A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG UTÓFINANSZÍROZÁSSAL 

KERÜLJÖN FOLYÓSÍTÁSRA?  

A támogatás minden esetben vissza nem térítendő 100%-os támogatási előleg formájában kerül folyósításra, 

egyösszegben, így utófinanszírozásra nincs lehetőség. 

MI TÖRTÉNIK ABBAN AZ  ESETBEN, HA A POSTA MŰKÖDÉSE MIATT A FELADÁSTÓL 

SZÁMÍTOTT 5 NAPON BELÜL NEM ÉRKEZIK BE  A PÁLYÁZATI ANYAG? 

FUTÁRSZOLGÁLATTAL, VAGY GYORSPOSTAI SZOLGÁLATTAL LEHETSÉGES FELADNI A 

PÁLYÁZATI ANYAGOT?  

Ha 5 napon belül nem érkezik be a papíralapú, megegyező tartalmú pályázati anyag, a pályázat elutasításra kerül. 

A pályázati anyag papíralapú benyújtása postai, gyorspostai úton és személyesen is lehetséges. 

 

A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT KÉRDÉSEK  

A PÁLYÁZATI ADATLAPON SZÜKSÉGES MEGADNI A BERUHÁZÁS EREDMÉNYEKÉNT 

GYÁRTOTT TERMÉK VÁMTARIFASZÁMÁT (VTSZ) VAGY SZOLGÁLTATÁS TESZOR SZÁMÁT. 

AMENNYIBEN A BERUHÁZÁS KERETÉBEN VÁSÁROLT GÉPPEL TÖBBFÉLE TERMÉKET FOG 

GYÁRTANI A VÁLLALKOZÁS, VALAMENNYI TERMÉK VTSZ-SZÁMÁT FEL KELL SOROLNI, 

VAGY ITT EGYET TUDUNK CSAK MEGADNI?  

Amennyiben a beruházás több termék előállításához, több tevékenység folytatásához is kapcsolódik, valamennyi 

tevékenységet, terméket vagy szolgáltatást szükséges feltüntetni a pályázati adatlapon. 

https://hipa.hu/hu_HU/uj-versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program
mailto:stateaid2020@hipa.hu


 

 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  

MELY CÉGEK JELENTKEZHETNEK VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA? 

Versenyképesség-növelő támogatásra a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, 

középvállalkozásnak vagy nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok jelentkezhetnek. 

MELY ÁGAZATOK VANNAK  KIZÁRVA A VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSBÓL?  

A Versenyképesség-növelő támogatás célcsoportja a feldolgozóipar és az üzleti szolgáltató szektor az alábbi 

iparágak és gazdasági területek kivételével, azzal, hogy ezen tevékenységek vizsgálata nem a pályázó 

főtevékenységére, hanem a beruházással érintett tevékenységre vonatkozik: 

 Acélipar  

 Hajógyártás 

 Szintetikus-szál ipar 

 Elsődleges mezőgazdasági termelés 

 Energia szektor 

 Halászat és akvakultúra 

 Szállítás 

 Turizmus 

 Koncesszióköteles tevékenység 

 Szénipar 

 Exporttal kapcsolatos tevékenység 

A felsorolt iparágakat a Bizottságnak a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelete (2014. június 

17.) alapján kell értelmezni. 

 Kereskedelmi tevékenység: bármely termék értékesítési célú birtoklása, megvételre való 

felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő forgalmazása, ha az üzletszerűen és a 

kifejezetten erre a célra szolgáló, elkülönített helyiségben vagy kifejezetten erre a célra szolgáló 

elektronikus rendszeren keresztül történik. 

VAN-E TERÜLETI KORLÁTOZÁS VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ESETÉBEN?  

Nincs területi korlátozás, a támogatás Magyarország egész területén elérhető. 

KISVÁLLALKOZÁSOK IS IGÉNYELHETNEK VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁST?  

Nem, a támogatási forma kizárólag közép-és nagyvállalatok számára elérhető. 

MI ALAPJÁN KERÜL MEGHATÁROZÁSRA A VÁLLALATMÉRET?  

A vállalatméretet a vállalatcsoport szintjén szükséges vizsgálni, a vállalat, illetve a vállalat partner- és kapcsolt 

vállalkozásainak utolsó két lezárt üzleti évének létszám- és pénzügyi adatai alapján. A vállalatméret 

meghatározására a Bizottságnak a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelete (2014. június 

17.) alapján kerülhet sor. 



 

 

MILYEN MÓDON SZÜKSÉGES ALÁTÁMASZTANI A 25%-OS VISSZAESÉST AZ  ÁRBEVÉTELRE, 

VAGY A MEGRENDELÉSI ÁLLOMÁNY ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓAN?  

A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen időtávban és 

milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott vállalaton belül a 

megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírus-járvány. A vállalat 

beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat, megrendelésállomány, stb.) tudja 

alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a 

beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva (papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, 

tény adatok) bemutatja, hogy a megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben 

vannak a koronavírus-járvánnyal. 

TÖBB JOGI ENTITÁS IS  NYÚJTHAT BE EGYAZON  BERUHÁZÁSRA VERSENYKÉPESSÉG-

NÖVELŐ TÁMOGATÁSI ADATLAPOT? 

A Támogatói okirat a Támogató és a Beruházó jogi személy közötti jogokat és kötelezettségeket rögzíti, azaz egy 

pályázatot csak egy jogi személy nyújthat be és a beruházást is neki kell megvalósítania, a saját telephelyén. 

JOGOSULT-E VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁSRA OLYAN VÁLLALAT, AKI 

RENDELKEZIK BIZTOSÍTÁSSAL, AMELY A KORONAVÍRUS OKOZTA KÁROKAT MEGTÉRÍTI?  

Amennyiben az érvényben lévő, megkötött biztosítás alapján a felmerült károk teljeskörű megtérítésre kerülnek, 

úgy a vállalat nem jogosult versenyképesség-növelő támogatásra. 

MI SZÁMÍT BÁZISLÉTSZÁMNAK?  

A beruházó bázislétszáma minden esetben a pályázó saját munkavállalóinak átlagos állományi létszáma a 

pályázat elektronikus benyújtását megelőző 12 hónapban. Ennek ellenőrzésére KSH jelentést, valamint belső 

nyilvántartást szükséges a HIPA számára megküldeni.  

MEDDIG SZÜKSÉGES FENNTARTANI A BÁZISLÉTSZÁMOT? 

A bázislétszámot a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig szükséges fenntartani átlagosan. 

MEDDIG SZÜKSÉGES AZ ESZKÖZÖKET, ÉPÜLETEKET ÜZEMELTETNI?  

A támogatásban részesülő, beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a kötelezettségvállalási időszak 

végéig, tehát a beruházás befejezéséig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet a vállalat telephelyén. 

AMENNYIBEN A FENNTARTÁS ALATT EGY, VAGY TÖBB HÓNAPBAN A BÁZISLÉTSZÁM ALÁ 

MEGY A VÁLLALAT LÉTSZÁMA, ELVESZÍTI-E A JOGOSULTSÁGOT VERSENYKÉPESSÉG-

NÖVELŐ TÁMOGATÁSRA?  

Amennyiben a pályázat benyújtását követően kezdődő és a beruházás befejezésével végződő időszakban 

átlagosan a vállalat fenn tudja tartani a bázislétszámot, úgy nem veszíti el a jogosultságot. 

MEDDIG SZÜKSÉGES MEGVALÓSÍTANI  A BERUHÁZÁST ÉS MI A BERUHÁZÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KONKRÉT IDŐPONTJA?  

A beruházást legkésőbb 2021. június 30-ig szükséges befejezni. A beruházás befejezésének napja az a nap, 

amelyen az utoljára aktivált támogatott eszköz számviteli aktiválásra került.  



 

 

SZÜKSÉGES-E ALÁTÁMASZTANI PÉLDÁUL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKKEL, AJÁNLATOKKAL, 

STB. A BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEKET A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSAKOR?  

A pályázati adatlap benyújtásakor nem szükséges alátámasztani a beruházási költségeket. A Támogatói Okiratban 

szereplő beruházási volumenre tett vállalás a beruházás befejezése után, a beszámoló megküldésekor kerül 

ellenőrzésre.  

SZÜKSÉGES-E KÖZBESZERZÉST LEBONYOLÍTANI?  

Versenyképességnövelő támogatás esetében nem szükséges közbeszerzést lebonyolítani, így árajánlat csatolása 

sem szükséges. 

MÁR MEGKEZDETT BERUHÁZÁS TÁMOGATHATÓ?  

Megkezdett beruházás nem támogatható. 

MILYEN BIZTOSÍTÉKOT KELL NYÚJTANI A TÁMOGATÁSHOZ?  

A Versenyképesség-növelő támogatás esetében a pénzügyi biztosíték formája a pályázó valamennyi azonnali 

beszedési megbízással terhelhető belföldi pénzforgalmi számlájára vonatkozó felhatalmazó levél, a Támogatói 

Okirat 3. sz. mellékletében meghatározott formában és tartalommal. 

NYÚJTHAT-E BE PÁLYÁZATOT AZ A VÁLLALAT, AMELY MÁR RENDELKEZIK HATÁLYOS 

TÁMOGATÓI OKIRATTAL A VNT2020-1 AZONOSÍTÓSZÁMÚ VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ 

TÁMOGATÁSI PROGRAMBAN? 

Abban az esetben, ha a vállalat hatályos Támogatói Okirata alapján megítélt támogatás összege vagy az állami 

támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 

összefüggésben való támogatása céljából szóló bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 

támogatásokkal együtt– az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 

haladja meg a 800.000 eurónak megfelelő forint összeget, nyújthat be pályázatot, amennyiben az újabb pályázat 

is megfelel a pályázati kiírás valamennyi kritériumának. Ebben az esetben az új beruházásnak is el kell érnie 

legkésőbb 2021. június 30-ig a legalább 150.000 euró elszámolható költséget és a támogatás mértéke az új 

beruházás elszámolható költsége alapján kerül meghatározásra.  

A korábban már igazolt és elfogadott az éves nettó árbevételben vagy megrendelési állomány értékben 

kimutatott 25%-os visszaesésre vonatkozó alátámasztó dokumentumok megfelelőek az új pályázat 

benyújtásakor is, azonban azt ismételten csatolni szükséges a pályázati dokumentációhoz.  

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  

MELY KÖLTSÉGEKET LEHET FIGYELEMBE VENNI A BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK / BERUHÁZÁSI 

VOLUMEN MEGHATÁROZÁSAKOR? 

A Versenyképesség-növelő támogatás esetében beruházásnak minősül az épület építése, átalakítása, tárgyi 

eszközök, vagy immateriális javak beszerzése, így ezen tételek költségei vehetők figyelembe a beruházási 

költségek meghatározásakor. A bekerülési értékek alapját az Sztv. 47-51. §-a adja, néhány korlátozással. 

Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozó részletes szabályokkal kapcsolatban, kérjük, ezen 

az oldalon tájékozódjon.  

https://hipa.hu/images/dokumentumok/%C3%BAj%20t%C3%A1mogat%C3%B3/3.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet_Elsz%C3%A1molhat%C3%B3%20%C3%A9s%20el%20nem%20sz%C3%A1molhat%C3%B3%20k%C3%B6lts%C3%A9gekre%20vonatkoz%C3%B3%20szab%C3%A1lyok.pdf


 

 

INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN, ELSZÁMOLHATÓ-E AZ INGATLAN ÁRA A BERUHÁZÁSI 

KÖLTSÉGEK KÖZÖTT?  

Igen, továbbá ingatlanhoz kapcsolódó építési költségek is elszámolhatók lehetnek. Felújítás csupán abban az 

esetben, ha az fejlesztésnek tekintendő, tehát nem az eredeti állapot helyreállítását szolgáló munka. 

AMENNYIBEN AZ INGATLAN VÉTELÁRA MAGASABB, MINT A HIVATALOS ÉRTÉKBECSLŐI 

INGATLAN ÉRTÉK, MELYIK KÖLTSÉG LEHET ELSZÁMOLHATÓ?  

Amennyiben az ingatlan vételára magasabb, mint a hivatalos értékbecslői ingatlan érték, az ingatlanbecslő által 

meghatározott érték a mérvadó. Az értékbecslést független, harmadik személynek kell kiállítania.  

HASZNÁLT ESZKÖZ IS LEHET ELSZÁMOLHATÓ, VAGY KIZÁRÓLAG ÚJ ESZKÖZ?  

Nagyvállalat csak új eszközt, középvállalat használt eszközt is elszámolhat, amennyiben a beruházási cél 

megvalósításához ez szükséges.  

Ugyanakkor nagyvállalat által beszerzett használt eszköz abban az esetben elszámolható lehet, amennyiben a 

használt eszköz egy bezárásra került létesítmény, és az eladója a beruházótól független harmadik fél 

(létesítményfelvásárlás). 

LEHET-E BESZEREZNI ESZKÖZÖKET ANYAVÁLLALATTÓL?  

Lehetőség van arra, hogy a pályázó vállalatcsoporton belüli vállalkozástól szerezze be az eszközöket, amelyek új 

(a csoporton belül nem aktivált) eszközként átszámlázásra kerülnek a részére, ugyanakkor az egy 

vállalatcsoporton belülről beszerzett eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg az eladó 

könyveiben nyilvántartott összeget. Továbbá a cégek közötti profit elszámolására nincs lehetőség. 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ELSZÁMOLHATÓ-E A BERUHÁZÁS KERETEI KÖZÖTT?  

Tekintve, hogy a Versenyképesség-növelő támogatás esetében beruházásnak minősül az épületek építésének 

költsége, a tárgyi eszközök, vagy immateriális javak beszerzése, így ezen tételek költségei vehetők figyelembe a 

beruházási költségek meghatározásakor, tehát személyi jellegű ráfordítások vagy anyagköltség nem 

elszámolható. 

KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  KÖLTSÉGEK IS ELSZÁMOLHATÓK LEHETNEK?  

Nem, kizárólag tárgyi eszköz vagy immateriális javak költségei. 

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSÉRE VONATKOZÓ ESZKÖZ ELSZÁMOLHATÓ LEHET? 

Igen, ha a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés, az energiatermelési kapacitás nem haladja meg a 

pályázó energiaigényét, valamint a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik. 

TÁMOGATÁSI ÖSSZEGRE ÉS A TÁMOGATÁS HALMOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  

MENNYI A MAXIMÁLIS TÁMOGATÁS VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS  ESETÉN?  

A támogatás meghatározása sávosan kerül meghatározásra, minden esetben forintra átszámoltan, a következő 

módon: 

 150.000 – 300.000 euró beruházási volumen esetén 30%-os támogatás 



 

 

 300.001 – 500.000 euró beruházási volumen esetén 40%-os támogatás 

 500.000 euró feletti beruházási volumen esetén 50%-os támogatás, de legfeljebb 800.000 

euróig megfelelő forint összeg. 

MI AZ ALKALMAZANDÓ ÁRFOLYAM EURÓRÓL FORINTRA ÁTVÁLTÁS ESETÉN? 

Az alkalmazandó árfolyam minden esetben a pályázati adatlap elektronikus benyújtását megelőző hónap utolsó 

munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam. Ezzel az árfolyammal kerül 

meghatározásra a beruházás forintban elszámolható értéke is. Ugyanakkor a beszámoló összeállításakor a 

devizás tételeket a kifizetéskori árfolyammal szükséges forintra váltani. 

Az aktuális árfolyamról ezen az oldalon tájékozódhat. 

CÉGCSOPORTON BELÜL TÖBB CÉG IS IGÉNYELHET VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ 

TÁMOGATÁST?  

Vállalatcsoporton belül lehetőség van arra, hogy több jogi entitás is igényeljen versenyképesség-növelő 

támogatást, ugyanakkor vállalatcsoporton belül a támogatás összege a maximum 800.000 euró értékű 

támogatást nem haladhatja meg, forintban kifejezve. 

BEFOLYÁSOLJA-E A MAXIMUM TÁMOGATÁSI ÖSSZEGET MEGKÖTÖTT, VAGY 

FOLYAMATBAN LÉVŐ EGYÉB  TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS? 

A Versenyképesség-növelő támogatás és az egyéb beruházási támogatás külön kezelendő, így egymást nem 

befolyásolják, de azonos elszámolható költségek csak egy készpénztámogatás igénybevételére van lehetőség. 

KOMBINÁLHATÓ-E A VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNNYEL, 

VAGY MÁS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSSAL VAGY IGÉNYELHETŐ-E 

TÁMOGATÁSTARTALOMMAL RENDELKEZŐ HITEL?  

A Versenyképesség-növelő támogatás nem kombinálható más készpénztámogatással, azonban fejlesztési 

adókedvezmény igénybe vehető, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet 14. cikkében, vagyis a 

37/2011. (III.22.) Kormányrendelet 25. §.-ban meghatározott maximális támogatási intenzitás nem haladható 

meg. 

Amennyiben a beruházó a tervezett beruházást kamattámogatott hitelből kívánja megvalósítani, akkor azt 

szükséges megvizsgálni, hogy a hitel milyen támogatási jogcímen nyújtott kamattámogatást tartalmaz és az 

alapján lehet megállapítani, hogy mekkora kamattámogatás vehető igénybe a Versenyképesség-növelő 

támogatás mellett. 

NEM TELJESÍTÉS ESETÉBEN FELMERÜLŐ VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓ 

KÉRDÉSEK  

FELTÉTELE-E A TÁMOGATÁSNAK, HOGY A BERUHÁZÓ A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI 

ENGEDÉLYEKKEL A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSAKOR RENDELKEZZEN? 

A támogatás nyújtásának nem feltétele, hogy előzetesen rendelkezésre álljanak a szükséges hatósági engedélyek, 

ugyanakkor a Támogató jogosult ellenőrizni, hogy a beruházó rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel és 

jogosult a támogatás visszavonására, amennyiben a kedvezményezett a beruházáshoz szükséges hatósági 

engedélyeket nem szerezte be.  

https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes


 

 

AZ ELŐLEGKÉNT FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS ESETLEGES VISSZAFIZETÉSI  

KÖTELEZETTSÉGÉNEK FELMERÜLÉSEKOR PONTOSAN MILYEN SZANKCIÓKRA KELL  

SZÁMÍTANI?  

Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy a Beruházás tényleges értéke alapján kevesebb támogatási mértékre 

jogosult a Kedvezményezett, úgy a Kedvezményezett a Támogatás és a Beruházás tényleges értékének megfelelő 

arányú támogatás forintban meghatározott összege közötti különbséget köteles visszafizetni.  Ez esetben a 

visszafizetendő támogatás összegét az ÁVR.-ben meghatározott ügyleti kamattal (MNB alapkamat kétszerese), 

késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 

A KÖTELEZETTSÉGEK NEM TELJESÍTÉSEKOR MILYEN VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

KELETKEZNEK? 

A fenti pont szerint, teljes visszafizetési kötelezettség keletkezik a bázislétszám fenntartásának nem teljesítése 

esetén, valamint 2021. június 30-ig a 150.000 euró forintösszegnek megfelelő elszámolható költséget el nem érő 

beruházás esetén. 

A fenti pont szerint, arányos visszafizetési kötelezettség keletkezik, amennyiben a beruházás összköltsége 2021. 

június 30-ig nem éri el a Támogatói Okiratban szereplő összeget, de eléri legalább a 150.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 

MÓDOSULHAT-E A BERUHÁZÁS HELYSZÍNE A TÁMOGATÓI OKIRAT KIADÁSA UTÁN?  

Nem, a Versenyképesség-növelő támogatás esetében a beszerzett eszközöket a megjelölt beruházási helyszínen 

kell üzembe helyezni és a beruházás helyszínére vonatkozóan a beruházónak tulajdonjoggal vagy bérleti joggal 

kell rendelkeznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A HIPA Nonprofit Zrt. a Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszokat a rendelkezésre álló információk alapján, az Európai 

Uniós és a hazai jogszabályok figyelembevételével állította össze, azonban az abban szereplő válaszok kapcsán a 

Magyarországon költségvetési támogatás ellenőrzésére jogosult szervek, valamint az Európai Bizottság eltérő megállapítást 

tehetnek, az ebből fakadó eltérések kapcsán a Kedvezményezett semminemű kártérítési igényt nem érvényesíthet a HIPA 

Nonproft Zrt.-vel, vagy a Támogatóval szemben. 


