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Külpiaci növekedési támogatás 

 

I. A pályázat célja 

A hazai vállalkozások külpiaci szerepvállalásának növelése 

II. Pályázók köre 

Kis-, közép és nagyvállalkozások (GFO 113, 114, 117) 

a pályázókkal szembeni speciális feltételek: 

„A” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási 

kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A mellékletben 

szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy 

bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet. 

1 https://exim.hu/kondiciok/eximbank-kondiciok/orszagkockazati-besorolas/file 

2 https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek 

„B” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási 

kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/B mellékletben szereplő 

államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés 

alatt álló gazdasági társaság lehet. 

„C” komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi formában nyújthatnak be 

támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon 

székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag 

pedig az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel 

rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet. 

III. Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható 

- építés 

- eszközbeszerzés 

- ingatlan vásárlás (maximum 50%) 

- immateriális javak beszerzése 

- megújuló energia-termelésre irányuló tevékenységek 
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Önállóan nem támogatható 

- ipari kutatás 

- kísérleti fejlesztés 

- piacra jutás, kommunikáció 

- projekt előkészítés, projektmenedzsment 

 

IV. A támogatás összege, mértéke 

Összege: minimum 280.millió Ft – maximum 3 Mrd Ft 

Mértéke: a megvalósulási helyszíntől, a vállalkozás méretétől, a projekt tevékenységektől 

függően 25-80% 

 

V. Beadás kezdete, vége 

2020. augusztus 24. – 2020. november 25. 

első értékelés szakasz határideje 2020. szeptember 25. 

második értékelési szakasz határideje: 2020. november 25. 

 

VI. Speciális feltételek 

Kötelező vállalás: a projekthez kapcsolható árbevétel növekmény a 3. év végére eléri a 

támogatási összeg 30%-át 

Nem támogatható: mezőgazdasági termeléshez, mezőgazdasági termék elsődleges 

feldolgozásához kapcsolódó projekt 

 

VII. Egyéb fontos információk 

A pályázat utófinanszírozású, 50% előleg mellett 

Megvalósítási határidő 2024. július 31. 

 

VIII. Pályázati információk elérhetősége 

https://hepa.hu/palyazatok/Nemzeti-Exportvedelmi-Program 

https://hepa.hu/palyazatok/Nemzeti-Exportvedelmi-Program

