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• 1342/2017. (VI. 9.) sz. kormányhatározata alapján

• ÁHT és ÁVR szabályozta hazai költségvetési 

támogatás

• A hazai vízipari cégek külpiaci tevékenységének 

támogatására a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

eddig két (2017. és 2018. évi) pályázati felhívás 

keretében biztosított vissza nem térítendő támogatást

• 2017. évben : 140 millió Ft

2018. évben : 270 millió Ft

Vízipari Pályázati Program



1. Magyar vízipari szereplők exportpiaci lehetőségeinek bővítése

2. tudás és képességek megosztása a vízválság elleni küzdelemben

3. részvétel támogatása nemzetközi intézmények által finanszírozott, 

külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésében és 

megvalósításában

4. külföldi vízügyi szakemberek vízipari tárgyú képzése (magyar 

szakértelem megosztása, „reklámozása”)

A fenti célok érdekében a pályázat vissza nem térítendő támogatást

nyújt a hazai vízipar szereplői számára.

A program átfogó céljai



a, külföldi vízügyi szakértők, szakemberek, döntéshozók hazai 

továbbképzése

b, külföldi vízügyi szakkiállításokon, rendezvényeken való részvétel

c, promócióhoz, marketinghez kapcsolódó tanácsadás

d, vízgazdálkodási témájú tananyagok, könyvek összeállítása, idegen 

nyelvre fordítása

e, vízügyi igazgatási szervek közötti nemzetközi együttműködés fejlesztése

f, vízipari infrastrukturális beruházásokat megalapozó stratégiai 

dokumentumok elkészítése (pl: megvalósíthatósági tanulmány)

g, vízipari pilot projektek beindítása külföldön (próbaüzem eredményei)

Támogatható tevékenységek



A 2017. évi pályázati felhívásról számokban

• Felhasznált keret: 100 millióról 140 millió 

Ft-ra nőtt (túljelentkezés miatt)

• Beérkezett pályázatok száma: 70 db
(1 cég max. 2 db pályázat) 

• Támogatási igény: 576 millió Ft

• Projektek összköltsége: 717 millió Ft

• Kedvezményezettek száma: 15 db

• Széles földrajzi lefedettség 
(Szerbia, Albánia, Oroszor., Laosz, Fülöp-sz.)

Kedvezményezettek száma a pályázható 

tevékenységi kategóriák szerint:



Néhány példa a 2017. évi pályázati program eredményeiről
Szegedi Vízmű Zrt. 

Külföldi vízügyi szakemberek tudás- és tapasztalatbővítése Szegeden 

Támogatási összeg: 3.154.048,-Ft

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 

Fogyasztásmérőkhöz való biztonsági doboz exportja

Támogatási összeg: 3.200.000,-Ft

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Külpiaci megjelenést szolgáló cégismertető

prospektusok összeállítása és idegen

nyelvekre történő lefordítása

Támogatási összeg: 2.000.000,-Ft

Körös-Consult Kft. -
Mobil víztisztító projekt – Laosz

Támogatási összeg: 12.000.000,-Ft

S-Metalltech 98 Kft. 

Arzénmentesító berendezés 

telepítése Bikovo község 

vízellátására Szerbiában

Támogatási összeg: 11.948.240,-Ft



A 2018. évi pályázati felhívásról számokban I.

• Felhasználható keret: 270 millió Ft

• Beérkezett pályázatok száma: 67 db
(1 cég 1 db pályázat)

• Támogatási igény: 777 millió Ft

• Projektek összköltsége: 1,1 milliárd Ft

• Kedvezményezettek száma: 23 db

• Projekt megvalósítás időszaka:

2018.03.05 - 2019.03.31.

Beérkezett pályázatok száma a pályázható 

tevékenységi kategóriák szerint:



A 2018. évi pályázati felhívásról számokban II.

• Kedvezményezettek száma: 23 db

• Szoros verseny: támogatási ponthatár 87 pont

• Földrajzi lefedettség még szélesebb:
Szerbia, Kuba, Görögország, Chile, Tanzánia, Kenya, Kína, 

Németor., Olaszor. 

A Kedvezményezettek száma a pályázható 

tevékenységi kategóriák szerint:



• Pályázat benyújtására magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel

rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek,

valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek

jogosultak. Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

• Az egyes tevékenységi kategóriáknál meghatározott minimum és maximum

értékek közötti összegek igényelhetők vissza nem terítendő támogatás (de-

minimis) formájában ált. 70-80% támogatási intenzitás mellett.

• Elő-és utófinaszírozási lehetőség

• A pályázati dokumentáció kötelező elemei (adatlap; költségterv; ütemterv stb.)

Általános pályázati szabályzat



Elbírálási szempont
Maximálisan adható 

pontszám

1. A program szakszerűsége, megvalósíthatósága, újszerűsége 15

2. A pályázat kidolgozottsága, megalapozottsága (a projekt megvalósításához 
szükséges tevékenységek részletes kifejtése)

10

3. A pályázati program céljaival való összhang (a pályázati felhívás és szabályzat 2. 
pontjának megfelelően)

20

4. A projekt eredményei, várható hosszú távú hatásai (pl. piacszerzés mértéke, 
foglalkoztatottak számának alakulása, exportból származó bevételek változása, 
létrejövő megállapodások száma), mérhető indikátorok bemutatása

15

5. Költségvetés kidolgozottsága, költséghatékonyság 20

6. A pályázónak a pályázat tárgyához kapcsolódó szakmai tapasztalata és 
felkészültsége, referenciái (korábbi hasonló projektek eredményeinek rövid 
bemutatása, megbízó és teljesítés idejének megjelölése, megbízó elérhetőségének 
megjelenítése vagy honlap jelölése) 

20

MINDÖSSZESEN 100

Értékelési szempontrendszer



Dologi költségek: 

• Reprezentáció

• Szakmai anyagok beszerzése

• Készletbeszerzések

• Informatikai szolgáltatások 

• Tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói 

díjak

• Utazási-és szállásköltség

• Reklám, marketing, média kiadások

• Immateriális javak

Elszámolható költségek 

Személyi költségek: 
• Bérköltség
• Munkaadókat terhelő járulékok 

Minden tevékenységi-
kategória esetében 
elszámolható.

Csak egyes 
tevékenységi 
kategóriák 
esetében

1. Pályázati adatlap

2. Nyilatkozat csekély összegű tám.

3. Költségterv 

4. Megvalósítási ütemterv 

5. Nyilatkozat a saját forrás rend.

6. Bankszámlakivonata 

7. Aláírási címpéldánya

Pályázati 

dokumentáció



• Rendelkezésre álló maximális keret: 180 millió Ft

• Előzetesen tervezett ütemterv:

• A teljes pályázati dokumentáció: 

http://www.kormany.hu/hu/vizipari-palyazat2019

2019. évi Vízipari Pályázati Program TERVEZET

Pályázati felhívás közzététele 2019. február 4.

Pályázatok benyújtásának határideje 2019. március 5. 23:59 óra

A nyertes pályázók kiértesítése a támogatási
döntésről

2019. április 5.

Támogatási szerződés megkötése legkésőbb 2019. május 7.

A támogatott tevékenység elszámolhatóságának
időszaka

2019. március 5-től 2020. március 31-ig

Elszámolás a forrás felhasználásáról és a fennmaradó
támogatási hányad kifizetésének kezdeményezése

legkésőbb 2019. április 30-ig

http://www.kormany.hu/hu/vizipari-palyazat2019


• Támogatási intenzitás csökkenése (kisebb keret)

• Kötelező nyilvánossági tevékenységek

• Egyszerűsítés (támogatási összeg egyben való kiutalása)

• Utánkövetési módozat bevezetése (hasznosság 

vizsgálata)

• Fő támogatási kategóriák nagy mértékű változása nem 

várható

2019. évi Vízipari Pályázati Program TERVEZET



A pályázat Magyarországon egyedülálló, hiszen

• célja a magyar vízipari cégek exportképességének fejlesztése, annak

érdekében, hogy

• a magyar vállalatok, a nemzetközi referenciák birtokában önálló

nemzetközi beruházások sikeres vállalkozóivá vagy beszállítóivá

váljanak, mindeközben

• elősegíti a folyamatos K+F fejlesztések végrehajtását,

• így a hazai vízipar a magyar gazdaság egyik húzóágazatává nőheti

ki magát az elkövetkezendő években.

Miért érdemes pályázni?



• Kiváló szakmai eredmények vannak!

DE

• Külképviseletekkel való előzetes részletes egyeztetés (kinti 

admin., engedélyezési procedúra megismerése PILOT esetén stb.);

• Pénzügyi és ütemezési tervezés legyen alapos és megvalósítható;

• Elszámolhatóság vizsgálata! Szabályismeret- és követés (szabályzat 

és támogatási szerződés alapos átolvasása és megismerése, 

értelmezési probléma esetén kérdésfeltevés! – GyIK);

Mire kell kiemelten odafigyelni?



Kérdések és Válaszok

Köszönjük a figyelmet!

Kapcsolat: Forráskoordinációs Osztály

email: palyazat.vizdiplomacia@mfa.gov.hu

rendszeres hírlevél + leaflet

http://www.kormany.hu/hu/vizipari-palyazat2019

mailto:palyazat.vizdiplomacia@mfa.gov.hu
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