
  

Pályázati kiírás összefoglaló 
 
Kiírás kódja: CED20C 
Kiírás címe: Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására 

 

Cél: A COVID-19 járvány miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló 
együttműködésben résztvevő vállalkozások beruházásainak 
támogatása a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek 
teremtése céljából. 

Rendelkezésre álló forrás: 25 milliárd Ft 

Pályázók köre: - magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás 
- 2020.03.01. után nehéz helyzetbe került az általános 
csoportmentességi rendelet értelmében, VAGY 2020.03.01.-
2020.09.30. között legalább 30 napos periódusban legalább 20%-os 
csökkenést szenvedett el az alábbi szempontok bármelyikében: 

• értékesítés nettó árbevétele 

• üzemi eredmény 

• rendelésállomány 

• likviditás (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettségek) 

• átlagos statisztikai létszám 
- Rt., Kft. vagy Bt. 
- legalább 2 lezárt, teljes (365 nap) üzleti év 
- VAGY 2019-es statisztikai létszám minimum 5 fő, VAGY 2019-es éves 
nettó árbevétel min. 100 millió Ft, VAGY 2019-es saját tőke min. 100 
millió Ft 
 
Az utolsó két kritérium kapcsolt- és partner vállalkozások adataival 
egybeszámítva is teljesíthető, KKV összeszámítási szabályok szerint. 

Igényelhető támogatás: minimum 50 -  maximum 276,688 millió forint Ft 

Támogatási intenzitás: 60% 

Célterületek: - Az elszámolható költségeknek min. 75%-ban Magyarországgal 
szomszédos országban működő fióktelepnél, vagy partner- vagy 
kapcsolt vállalkozásnál kell keletkeznie, azaz fióktelepre kell aktiválni 
vagy a partner/kapcsolt cég könyveibe kell bekerülnie 
 
- Az elszámolható költségek max. 25%-a felmerülhet a magyarországi 
pályázó vállalkozásnál, ha azok a határon túl megvalósuló 
projektelemeket szolgálják. 

Támogatható 
tevékenységek: 

- Pályázónál, vagy a célterületen bejegyzett partner- vagy kapcsolt 
vállalkozásnál felmerült költségek 
- Kapcsolt- és partner vállalkozás esetén a támogatás összegéből a 
pályázó által végrehajtott tőkeemelésből közvetetten finanszírozott 
költségek 
 
az alábbiak szerint: 
- Ingatlanvásárlás a célterületen, tulajdonosnak függetlennek kell 
lennie a vevőtől! max. 50% 
- Tervezés és engedélyeztetés max. 5% 
- Építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés, infrastruktúra fejlesztés: 



anyagköltség és munkadíj 
- Megújuló energiát hasznosító technológiák: csak akkor, ha a 
projektnek nem elsődleges célja az energiatermelés, a költségek max. 
50%-a, és a termelt energia max. 20%-a kerül értékesítésre piaci 
alapon 
- Technológiafejlesztés: minimum nettó 200.000 Ft egyedi értéket 
meghaladó gépek, eszközök, berendezések bekerülési értéke 
- Immateriális javak max. 20% 

Egyéb feltételek: - A projektben érintett pályázó felek 2019.12.31-én fennállt összes 
statisztikai létszám megtartása a fenntartási időszak végéig 
- Legalább 5 munkavállaló munkavégzési helyének a fenntartási 
időszak során a beruházás helyszínén kell lennie 
- Támogatási Szerződés megkötésétől számított 90 napon belül 
valamennyi szükséges ingatlan, terv és engedély rendelkezésre kell 
hogy álljon 
- Előleg igénylése 100%-ig lehetséges, azonban biztosítékként 
bankgarancia nyújtandó 
- További kifizetésekre teljes összegben nyújtandó biztosíték, a 
fenntartási időszakban a támogatási összeg 50%-ára nyújtandó 
biztosíték  
- Fenntartási időszak 2 év, de a 3. év vállalása plusz pontot ér! 
- Fenntartási időszak alatt a tőkeemeléssel érintett partner/kapcsolt 
vállalkozásban a pályázó számára hátrányos tulajdonosi szerkezet 
változás nem történhet 
- benyújtás időpontjában nem lehet köztartozása, és nem lehet vele 
szemben folyamatban végrehajtási eljárás, nem lehet csőd vagy 
végelszámolás alatt! 
- 2019.12.31-én nem minősülhet nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak 
- 2019-es saját tőke eléri a jogszabályi minimumot 
- 2018. és 2019. évi beszámoló szerinti veszteség nem lehet nagyobb, 
mint a saját tőke mértéke 
- Építés esetén a beruházás megkezdése előtt e-mailben tájékoztatni 
kell a CED hivatalát, és az építés csak helyszíni ellenőrzés 
lefolytatását követően kezdhető meg! 

Nem támogatható: - ha COVID-19 miatti károk megkötött biztosítás alapján teljes 
mértékben megtérítésre kerülnek 
- halászati, akvakultúra, elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatok 
- használt eszközök beszerzése 
- pályázat benyújtását megelőzően felmerült költség 
- vám, áfa, egyéb adók 
- működési költségek, rezsi 
- személyi jellegű ráfordítások 
- készletek, forgóeszközök 
- bármilyen közúti közforgalmú közlekedésre alkalmas gépjármű 
- általános rendeltetésű számítógépek, perifériák, megjelenítő 
eszközök, programok, operációs rendszerek, fényképezőgépek, 
mobiltelefonok 

Projektmegvalósítás ideje Végső fizikai befejezési határidő: 2021.09.30. 

Benyújtás határideje 2020.09.30., HÁLÓ online pályázati rendszerben 

Csatolandó mellékletek: - Aláírási címpéldány 
 



- Pályázó és a projektbe bevont partner/kapcsolt vállalkozás(ok) 

• 2019. évi NAV-nak küldendő bevallás statisztikai létszámot 
tartalmazó oldala, külföldi vállalkozás esetén statisztikai 
létszám hivatalos igazolása 

• Hatályos alapító okirata 
- Ingatlanvásárlás esetén 90 napnál nem régebbi értékbecslés 
- Minden elszámolható költségre 1 db árajánlat / építés esetén 
részletes kivitelezési költségvetés 
- Megvalósítási helyszínek tulajdoni lapja 
- Tulajdonostársak hozzájárulása (amennyiben releváns) 
- Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés (amennyiben releváns) 
- Ingatlanvásárlás esetén szándéknyilatkozat vagy előszerződés 
- Építési tervdokumentáció 
- Építési engedély (ha rendelkezésre áll, első kifizig teljesíthető!), vagy 
nyilatkozat építési engedélymentességről 
 
Idegen nyelvű dokumentumok esetén saját, magyar fordítás csatolása 
szükséges 

 
 
 
 
 
 


