SEGÉDLET
a Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP) keretében támogatási kérelem
benyújtásához

Jelen segédlet kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja, kötelező erővel nem rendelkezik,
nem tekintendő a támogatás igénylés szabályrendszerének. Jelen segédlet a KKM
rendelet (lásd lent) értelmezésére, illetve a KKM rendelet 24. § (8) bekezdése értelmében
a kérelmezők tájékoztatásra szolgál. A pályázati és támogatási folyamatra a KKM
rendeletben és az egyéb jogszabályokban foglaltak az elsődlegesen irányadók.

A KKM a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat közreműködésével a magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális, vagy globális
multinacionális vállalattá válását támogató programot indít. A program nem szokványos pályázatként
kerül kiírásra, tehát nem egy meghatározott időtartam alatt lesz nyitott a támogatás, hanem a Külpiaci
Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM
rendelet (továbbiakban: KKM rendelet) szabályozza a támogathatóság feltételeit. Így a két kijelölt
szakmai támogató szerv, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. és a CED Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. folyamatosan fogadja, fejleszti, valamint bírálja
el a projektjavaslatokat. E célra 2021. évben 10 milliárd forint. A CED a határon túli gazdaságfejlesztési
stratégák által érintett területekre, a HEPA az ezen kívüli területekre irányuló kérelmeket bírálja el. A
két célterületet egyszerre érintő koncepciók szakmai támogató szervéről a KKM egyedileg dönt. A
területek lehatárolása az adatlapon egyértelműen megtörtént, a beruházónak csak a megfelelő
országrészt kell majd kiválasztania.
A támogatás hazai/külföldi beruházás megvalósítására, meglévő hazai/külföldi vállalkozás bővítésére
vagy bezárásra ítélt hazai/külföldi létesítmény megvásárlására és fejlesztésére is fordítható. A
projektek kizárólag az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan
6-os országkockázati besorolású államban valósíthatók meg, amelyben működik magyar külképviselet.
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1. A beruházási koncepció benyújtásának feltételei
1.1. Ki nyújthat be beruházási koncepciót?
Önálló beruházó vagy a beruházás céljából létrehozott konzorcium vezetője lehet
az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak
megfelelő, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, európai
részvénytársaság,
a) amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el
a 25%-ot, és
b) amelyek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező közvetlen
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
vállalkozása beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább öt lezárt, teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel – amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele –, és amely vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
vállalkozása beszámolóval alátámasztva az utolsó lezárt üzleti év vagy 2019. év nettó
árbevétele elérte az 500 millió forintot, vagy
c) amely nagyvállalati beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább egy lezárt, teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele, és az utolsó lezárt üzleti évben vagy a 2019. évben az értékesítés nettó
árbevétele elérte a legalább 50 milliárd forintot, vagy
d) amely vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik
legalább két lezárt üzleti évvel, és legalább egy üzleti évben megduplázta előző évi nettó
árbevételét, mely így elérte a legalább 500 millió forintot.
Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett
gazdasági társaság,
a) amely a szakmai támogató szerv honlapján közzétett államok területén székhellyel,
fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik, és
b) amelyben a konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
A konzorcium országonként legfeljebb egy tagból áll, melynek vezetője Magyarországon
bejegyzett vállalkozás.
Az önálló beruházó Magyarországon valósítja meg projektjét. Ez esetben figyelembe kell venni a
jelen segédlet 6. pontjában foglalt többlet vállalási kötelezettséget.
1.2. Mikor lehet benyújtani beruházási koncepciót?
A beruházási koncepció 2021. szeptember 1-jétől nyújtható be.
1.3. Hogyan lehet benyújtani beruházási koncepciót?
A beruházási koncepciót elektronikus úton kell benyújtani oly módon, hogy a pályázó a szakmai
támogató szervek honlapjáról letölthető adatlapot kitölti, kinyomtatja, cégszerű aláírásával
ellátja, majd az aláíró(k) aláírási címpéldányával vagy aláírásmintájával együtt ezeket digitalizálja
és pdf formátumban beküldi a Külpiacai Növekedési Támogatási Program hivatalos email címére,
a kntp@hepa.hu címre. A cégszerűen aláírt és szkennelt dokumentumok mellett a kitöltött
adatlapot szerkeszthető módon is el kell küldeni.
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Fentieken túl, a beruházási koncepció benyújtásával egyidejűleg a beruházó cégnek kötelező a
HEPA honlapján link formájában elérhető „exportérettségi kérdőív” online kitöltése is.

1.4. A beruházási koncepció részeként benyújtandó elemek:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

kitöltött adatlap szerkeszthető Excel formában;
kitöltött adatalap cégszerűen aláírva és pdf formátumban beszkennelten;
aláíró(k) aláírási címpéldánya(i)/aláírás mintája pdf formátumban beszkennelten.
Exportérettségi kérdőív kitöltése online

2. A támogatás igénylése és a támogatási döntés
A támogatási eljárást a beruházók beruházási koncepció benyújtásával kezdik meg, amelyeket
a HEPA megvizsgál és illetékesség esetén átad a CED részére. A szakmai támogató szerv
(HEPA/CED) a koncepcióról véleményt készít, melyet a KKM elé terjeszt. A KKM általi
támogatása esetén, a szakmai támogató szerv a KKM-mel egyeztetett együttműködési
megállapodást köt a beruházóval.
Az együttműködési megállapodás megkötését követő konzultációs eljárás eredményeként a
beruházónak legfeljebb hat hónapos határidőn belül be kell nyújtania a részletes
támogatási kérelmet, amelyet a szakmai támogató szerv megvizsgál, majd felterjeszti a KKM
felé döntésre. A támogatási kérelem elfogadása esetén a külgazdasági és külügyminiszter
dönt a támogatás összegéről, majd a szakmai támogató szerv támogatási szerződést köt a
beruházóval.
3. A projekttel kapcsolatos elvárások
3.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
Támogatható minden iparágban megvalósuló projekt, amit uniós jogszabályok nem
zárnak ki azzal, hogy a támogatási döntés meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi
iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások:
a) egészséggazdaság,
b) élelmiszergazdaság (ideértve az agrártechnológiát),
c) építésgazdaság,
d) vízgazdálkodás és környezeti fenntarthatóság,
e) kreatívipar,
f) szálláshely fejlesztés,
g) az a)–f) pontok szerinti gazdasági területeket horizontális tendenciaként átfogó
digitalizáció és annak technológiai megoldásai.
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében az alábbi támogatási kategóriák keretében
nyújtható támogatás:
a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet
(a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 14. cikke szerinti regionális
beruházási támogatás,
b) az általános csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási támogatás,
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c) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására
irányuló beruházási támogatás,
d) az általános csoportmentességi rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak
nyújtott támogatás,
e) az általános csoportmentességi rendelet 25. cikke vagy az Európai Bizottság a kutatáshoz,
fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló 2014/C
198/01 számú európai bizottsági közleménye alapján hozott egyedi határozatának hatálya
alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti
kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
f) az EUMSz 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de
minimis) támogatás,
g) az Európai Bizottságnak az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a
gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából
című C(2020) 1863 final számú közleménye [módosította a C(2020) 2215, C(2020) 3156,
C(2020) 4509, C(2020) 7127, illetve C(2021) 564 számú bizottsági közlemény, a
továbbiakban: átmeneti közlemény szerinti támogatás.
4. A finanszírozással kapcsolatos információk
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében legalább 500 000 000 Ft és legfeljebb
4 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Az igényelhető támogatás
mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot, de ténylegesen alkalmazható támogatási mérték a
megvalósítási helyszín és az alkalmazott támogatási kategória szabályai alapján 50%-nál
alacsonyabb is lehet. Továbbá a támogatási összeg nem haladhatja meg az utolsó három lezárt
üzleti év közül a beruházó által tetszőlegesen választott két év nettó értékesítési árbevételének
átlagát a beruházó és partner vagy kapcsolt vállalkozásai tekintetében.
5. A projektvégrehajtás időtartama
A projekt a beruházási koncepció benyújtását követően még nem kezdhető meg. A projekt
kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg. A beruházás keretében
kizárólag a támogatási kérelem benyújtásának napját követően felmerült költségek
elszámolhatóak.
6. Fenntartással és kötelező vállalásokkal kapcsolatos elvárások
1. A beruházónak vállalnia kell, hogy a beruházást annak befejezése után legalább öt évig,
kis- és középvállalkozások esetében a kötelező üzemeltetési időszak keretében legalább
három évig fenntartja az érintett területen, továbbá vállalnia kell, hogy az üzleti
tevékenységét a beruházás befejezését követő tíz évig fenntartja, azzal, hogy az üzleti
tevékenység fenntartására vonatkozó kötelezettség a 2. pontban előírt kötelezettség
teljesítésével teljesítettnek tekintendő abban az esetben is, amennyiben erre tíz éven belül
sor kerül.
2. A beruházónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez
kapcsolódóan a konzorciumvezető vagy az önálló beruházó árbevétele vagy pénzügyi
műveleteinek bevétele az üzleti tevékenység fenntartásának végéig összesen (kumuláltan)
eléri a megítélt támogatás 100%-át.
3. A beruházónak vállalnia kell, hogy a külföldön megvalósult beruházás eredményeképpen
létrejövő kapacitások révén előállított termékeket és nyújtott szolgáltatásokat nem
értékesíti Magyarországon. A külföldön megvalósult beruházás eredményeképpen

4

létrejövő kapacitások révén előállított részegységek és alkatrészek importja abban
az esetben megengedhető, ha az a támogatott magyarországi vállalkozás nemzetközi
versenyképességét növeli, melynek megítélése a szakmai támogató szerv feladata.
4. Az önálló beruházónak – a fenti kötelezettségeken felül – vállalnia kell, hogy
a. a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább 50%-nak megfelelő
értékű beruházást hajt végre a célországban;
b. a kötelezően vállalt külföldi beruházás illeszkedik a KNTP céljaihoz, legkésőbb
a fenntartási időszak végéig megvalósul – ideértve a szakmai és pénzügyi
teljesítést is –, és olyan vállalkozásra irányul, amelyben a beruházó többségi
tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik, és
c. a célországi beruházás költségét az elszámolható projekt-költségvetés részeként
nem számolja el.
7. Elszámolhatóság
7.1. Mennyi előleg igényelhető?
Támogatási előleg a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának mértékéig nyújtható. Az előleg
folyósításához kapcsolódó biztosítékokat a szakmai támogató szerv a támogatási szerződésben
határozza meg.
7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?
A beruházó az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból biztosítja. A
támogatás kedvezményezettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő
pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania saját forrásaiból vagy külső finanszírozás
igénybevételével, minden állami támogatástól mentes formában. A szakmai támogató szerv
a támogatás céljával összefüggésben a támogatási szerződés megkötése előtt kérheti a saját
forrás igazolását és a nyújtani kívánt biztosíték formájának megjelölését.
7.3. Melyek az elszámolható költségek?
Regionális beruházási támogatás, megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás
és átmeneti támogatás támogatási kategóriák keretében kizárólag a beruházás érdekében
felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége számolható el.
Kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan, a kutató-fejlesztők személyi jellegű
költségei és azok járulékai, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett
szolgáltatások költségei, valamint a szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
anyagköltség számolható el. Kutatás-fejlesztési tevékenység önállóan nem támogatható.
De minimis jogcímen a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó projektmenedzsment
tevékenység, a könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés költségei
számolhatóak el.
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége
A Külpiaci Növekedési Támogatási Programmal kapcsolatos további információ kizárólag
írásban, a kntp@hepa.hu email címre küldött levélben kérhető. Kérjük, kövesse figyelemmel a
Programmal kapcsolatos híreket és közleményeket a szakmai támogató szervek honlapjain!
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