
 

 

 

EXP2020 Külpiacrajutási Támogatáshoz 

Felhívás célja 

Felhívás alapvető célja, hogy képessé tegye a hazai vállalkozásokat a külpiaci 

versenyben való helytállásra. A pályázat további célja a hazai vállalkozások 

nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolása, illetve az export nagyfokú 

földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentése az Európai Unión 

kívüli export részarányának növelése révén. 

Pályázat 

benyújtása 

A pályázatok benyújthatóságának kezdete: 2020. augusztus 3. 

folyamatos 2020. november 15-ig, vagy a keret kimerüléséig  

 

Jelen Felhívás keretében egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 

A Felhívás keretében egy vállalkozás és kapcsolt vállalkozásai egy 

pályázónak minősülnek. 

Támogatási időszak 2020. augusztus 3. és 2021. november 30. között 

Igényelhető 

támogatás összege 

és formája 

Támogatott tevékenységi kategóriák (egymással kombinálhatók): 

a) ) bemutató céljából külföldi és hazai nemzetközi kiállításokra történő 

szállíttatás 

b) külföldi és hazai nemzetközi szakkiállításokon, rendezvényeken 

történő részvétele 

c) ) árubemutató szervezése, cégprezentáció, ezekhez kapcsolódó 

sajtótájékoztató, sajtófogadás, üzletember találkozó szervezése 

külpiacon 

d) ) promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tanácsadás, exportcélú 

marketingtevékenység 

e) áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítása 

külföldön 

f) online értékesítési felület kialakítása 

g) ) külföldi beruházás megvalósításához kapcsolódó szakmai 

tanácsadás igénybevétele 

h) engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet és egyéb 

irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás 

elkészítése 

Minimálisan igényelhető támogatás összege 3.000.000 forint, a 

maximálisan igényelhető támogatás összege 50.000.000 forint 

Támogatási 

intenzitás 

 Átmeneti támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes 

költségének maximum 60%-a nyújtható támogatás keretében, a 

pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 

40%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.  

 De minimis támogatás, kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 

támogatás és kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 

támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes költségének 

maximum 50%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat 

megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 50%-ának 

biztosítása kötelező a pályázó részéről. 

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. 

Kedvezményezettek 

köre 

pályázat benyújtására jogosultak önállóan a  

 magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró,  

 legalább egy lezárt üzleti évvel,  

 exportárbevétellel és referenciával rendelkező,  

 nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, mikro-, kis- és 

középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások  

(GFO kód: 113, 114, 117). 

Kizáró feltételek 

 Export potenciál előminősítési szempontoknak való megfelelés 

 jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy 

egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – 

eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás 

alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési 

eljárás alatt áll 

Rendelkezésre álló 

forrás 

1 908 480 000 Ft azaz egymilliárd-kilencszáznyolcmillió-

négyszáznyolcvanezer forint 

Fenntartási idő 

Kedvezményezett köteles a projektnek a megvalósítási ütemterv szerinti 

megkezdésétől számított három évben hathavonta beszámolni a támogatott 

tevékenység eredményeiről a HEPA által rendelkezésre bocsátott 

nyomtatványon. 

Kötelező vállalás 

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. 

Bázisévnek a 2019-es év tekintendő. 

 


