
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702 

e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu 

 
 

2007. decemberi hírek 
 
 

Megjelentek a Baross Gábor Innovációs Program pályázatok tervezetei 

Plusz milliárdok Svájctól - aláírják a dokumentumot 

Ingyenesen kaphatnak tanácsokat a kisvállalkozások 

Sikerek az EU-pénzeknél 

Itt az ingyenes céginformáció 

GOP-pályázatok kkv-knak: GKM-összefoglaló 

Mától igényelhetnek EU-támogatást munkahelyi képzésekre a kkv-k 

Új adatbázis a közbeszerzésekről 

Régiós projektindító konferencia Debrecenben 

Péntek óta fizetnek 

Kétszázmillió környezettudatosságra 

 
 
 
 
 

 
Megjelentek a Baross Gábor Innovációs Program pályázatok tervezetei 
 
 Kis és középvállalkozások innovációs ötleteinek kidolgozását, az innováció szereplőinek regionális 
együttműködését támogatja a Baross Gábor Innovációs Program. A Baross Gábor program az 
innováció ösztönzésével támogatja a magyarországi régiók gazdaságának és versenyképességének 
fejlesztését. 
  
Céljai: 
A régiók gazdaságának és versenyképességének innováción alapuló fejlesztése. 
A regionális innovációs hálózatok kialakítása és megerősítése. 
A regionális innovációt ösztönző intézkedések decentralizálása. 
A program fontosabb elemei: 
- Regionális Innovációs Ügynökségek hálózatának kialakítása. A hálózat 2004. vége óta 

információkkal, az innovációs hálózat kialakításával, valamint az innovációs szolgáltatások 
igénybevételének támogatásával segítik a kutatás-fejlesztési és a vállalkozási szféra 
együttműködését. 

- Innocsekk program, amelynek célja mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek 
támogatása, a regionális innováció eszköztárának bővítése innovációs szolgáltatásokra szóló 
támogatás rendszerének bevezetésével. 

- ˝Regionális innovációs fejlesztések programcsomag˝, ami a Kutatási és Technológiai Alap 
decentralizált regionális innovációs célokat szolgáló részének felhasználására a Regionális 
Fejlesztési Tanácsok (RFT) javaslatai alapján került kialakításra. 

  
Támogatható tevékenységek (régiónként változhat): 
-         Konkrét termék v. szolgáltatás kifejlesztéséhez szükséges ipari kutatás-fejlesztési és/vagy 

kísérleti fejlesztési szolgáltatások igénybevételének a támogatása 
-         mely szolgáltatásokat felsőoktatási intézmények v. kutatóintézetek nyújtják 
-         Eredményeképp a piacon új szolgáltatás v. termék kerül bevezetésre 
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-         Kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó 
-         Iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele 
-         Újdonságvizsgálat és szabadalomkutatás 
-         Hazai szabadalom, védjegy, mintaoltalom 
  
Elszámolható költségek (régiónként változhat): 
-         Bérköltség és annak járulékai 
-         Igénybe vett szolgáltatások 
-         Rezsiköltség (egyéb dologi kiadás) max. az összköltség 5%-ig 
-         Tárgyi eszközök és immateriális javak, a projekt időtartalmának megfelelő amortizációja 
-         K+F szoftverek beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 
-         Szükséges immateriális javak 
-         Migrációs fejlesztési költségek 
-         Testreszabás 
-         Új technológiához szükséges K+F eszközök beszerzése 
-         Gyártástechnológiai, csomagolástechnológiai fejlesztések 
-         Biztonságtechnológiai fejlesztések 
-         Hulladék-, és szennyvízkezelési technológiafejlesztés 
-         Alternatív energiák használatát elősegítő technológiai fejlesztés 
-         Bio-, és orvostechnológiai fejlesztések (eszköz, módszer, szolgáltatás) 
-         Konzorcionális technológiapiaci együttműködés, technológia és termékinnovációt elősegítő 

vállalkozói együttműködések 
-         Egészségipari K+F szolgáltatások rendszerének javítása 
-         Speciális természeti értékeken alapuló termékek és márkák 
-         Réspiaci igényeket kielégítő innovatív termékek 
-         Önálló, versenyképes, speciális termékek stb. 
  
Támogatásra jogosultak: 
KKV, egyéni vállalkozó, szövetkezet 
  
Támogatás intenzitása: 
40-100% (régiónként, kiírásonként eltér) 
  
Támogatás összege 
1-30 millió Ft (kiírástól függ) 
  
 
Plusz milliárdok Svájctól - aláírják a dokumentumot 
 
Mintegy 20 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásról írt alá keret-megállapodást Bernben Bajnai 
Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter, Micheline Calmy-Rey, a Svájci Államszövetség 
elnöke és Doris Leuthard, Svájc gazdasági minisztere. Az ünnepélyes eseményen további kilenc 
kedvezményezett ország szakminisztere is megjelent. 
  
Az Európai Unió és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodás kötött, amelynek értelmében 
Svájc a 10, 2004-ben csatlakozott ország részére 5 éven át összesen 1 milliárd svájci frank értékben 
fejlesztési hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése bruttó 130.738.000 svájci frank - 
vagyis 19,7 milliárd forint.  Az együttműködési  program célja kettős. Egyrészt az Európai Unió 
tagállamai közötti, másrészt az érintett országok belső viszonyaiban tapasztalható egyenlőtlenségeket 
kívánja csökkenteni. 
  
Magyarországon az első pályázati kiírások megjelenése 2008 nyarán várható. Az utolsó kifizetés 
határideje pedig 2017. június 14. 
  
A most aláírt dokumentum előkészítéséért magyar részről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelt. Az 
érintett szaktárcák és a civil szféra képviselőinek bevonásával zajló tárgyalássorozat, amely a 
program Magyarországon követendő prioritásait és a rendelkezésre álló források felhasználásának 
kereteit határozta meg, ez év szeptemberében ért véget. Az itt született megállapodás végleges 
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szövegét a Svájci Államtanács és a magyar kormány is jóváhagyta, így lehetővé válik az abban 
foglaltak végrehajtása. 
  
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a támogatásról szóló dokumentum 
aláírását követően kijelentette: rendkívül fontosnak tartom, hogy a támogatásról nem csupán kormány 
szinten döntöttek, hanem a svájciak szolidaritási szándékukat, azaz a 10 uniós tagállam 
támogatásáról szóló döntést népszavazáson is megerősítették. A miniszter kiemelte: a Svájci Alap 
forrásainak minimum 40 százalékát a leghátrányosabb helyzetben lévő, észak-magyarországi és 
észak-alföldi régiókra fordítjuk. Bajnai Gordon bízik abban, hogy a Svájci Alapnak köszönhetően 
kiteljesedhet az a fejlesztési folyamat, amely az elmúlt években megkezdődött a régióban. Európa a 
regionális különbségek mérséklése, a versenyképesség növelése révén erősítheti pozícióját a 
nemzetközi gazdaságban is. 
  
 A svájci fél elvárásainak megfelelően a források felhasználásakor a tartalmi és földrajzi koncentráció 
elvét kell követnünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló pénz 70%-át 8 prioritási területen kell 
lekötnünk, illetve, hogy a támogatás 40%-át az Észak Alföld és az Észak Magyarország régiókban kell 
felhasználnunk. A program indításának első két évében a forrásoknak maximum 80%-ára vállalhatunk 
kötelezettséget. A fennmaradó 20% sorsáról a második év végi értékelés alapján születhet döntés. 
  
A projektek kiválasztásáért Magyarország felel. Ez történhet nyílt pályázati felhívás keretében, de a 
donor ország és más nemzetközi szervezet, valamint egyes magyar szereplők (Kormány, NFÜ) is 
tehetnek ajánlásokat. Minden támogatásra javasolt projekt esetében szükséges a svájci fél kifejezett 
jóváhagyása. 
  
A tárgyalások fontos eredményének tekintjük, hogy a projektek kiválasztásakor egyszerű, gyors, két 
körös döntési eljárást alkalmazhatunk. A napi szintű menedzsment nem egy brüsszeli székhelyű, 
hanem a budapesti Svájci Nagykövetségen felállított Iroda feladata. 
  
A hamarosan megjelenő pályázatok kedvezményezetti köréről azt mondhatjuk, hogy a hatékonyság 
és a láthatóság alapelvét biztosítandó minden egyes önálló projekt legalább 1 millió CHF értékű (155 
millió Forint), kell, hogy legyen. Kisebb projektekből összeálló programok esetén ez a limit 4 millió 
CHF (612 millió Ft). 
  
A Svájci-Magyar Együttműködési Program Stratégiai Keretszabályozásának részletes dokumentumát 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a www.nfu.hu oldalon tesszük közzé. 
  
 
 
 
Ingyenesen kaphatnak tanácsokat a kisvállalkozások 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közreműködik abban az Európai Bizottság által 
finanszírozott, az Európai Kamarák Szövetsége (Eurochambres) által koordinált Támogatás a kkv-k 
számára - vállalatátadási tanácsadás című projektben, mely az egy évnél nem régebben átruházott 
vagy eladott kisvállalkozásokat támogatja azáltal, hogy vezetőinek ingyenes tanácsadói szolgáltatást 
szervez. 
  
Az új vezetők igényeit figyelembe vevő, tíznapos tanácsadás során többféle alapvető vállalkozói 
tudnivalóval vértezik fel a jelentkezőket. Egyebek között pályázatírási ismereteket kapnak, valamint 
fontos alapokat szerezhetnek az üzleti tervezés, az üzleti stratégia, a marketing, a könyvelés, az 
adózási és jogi ismeretek, az általános menedzsment, a HR, a pénzügyi ismeretek, a termelés- és 
ügyfélkapcsolat-menedzsment területén. 
  
A tanácsadást személyes, kétoldalú találkozók formájában, az új tulajdonosok időbeosztásához 
igazodva a témában jártas szakemberek végzik. A program nagyszerű lehetőséget kínál a 
kisvállalkozók számára, hiszen esetükben a vállalkozások továbbadása különösen nagy problémát 
jelent. 
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A Business Transzfer Mentoring program a kkv-k támogatásának speciális formája, mivel a 
vállalkozások ingyen kapnak segítséget ahhoz, hogy hosszú távú, versenyképességüket növelő 
stratégiájukat kialakítsák. 
Több feltételhez is kötik a szakmai tanácsadáson való részvételt: az adott kisvállalkozásban az elmúlt 
egy évben következett be a tulajdonosváltás, az alkalmazottak száma nem haladja meg az 50 főt, a 
tanácsadást igénybe vevő új vezető a vállalkozás legalább 50 százalékos tulajdonrészével 
rendelkezik. 
  
  
Témakörök  (Business Transzfer Mentoring) 
  
Üzleti tervezés 
Üzleti stratégia 
Marketing 
Könyvelés 
Adózási és jogi ismeretek 
Általános menedzsment 
HR 
Pénzügyi ismeretek 
Termelés- és ügyfélkapcsolat-menedzsment 
  
 
Sikerek az EU-pénzeknél 
 
Magyarország Európa-bajnok lett 2007-ben a fejlesztésekben - állítja Bajnai Gordon önkormányzati és 
területfejlesztési miniszter. Az ország rendelkezésére álló európai uniós források felhasználásának 
mérlegét megvonva elmondta, hogy az új, 2007-2013-as keretre az EU 27 tagállama közül nálunk 
írták ki az első és a legtöbb - 180 - pályázatot, összesen 1300 milliárd forint támogatással. Emellett a 
most záruló esztendőben ugyancsak rekordszámú, 340 kiemelt projektjavaslatot hagyott jóvá a 
kormány, együttesen 1643 milliárd forint támogatási előirányzattal. 
  
A kifizetések teljesítésében az új tagállamok körében szintén élen jár Magyarország. Az első Nemzeti 
fejlesztési tervnél (I. NFT) már a rendelkezésre álló keretösszeg 82 százalékát kapták kézhez a 
kedvezményezettek. A II. NFT-nek számító Új Magyarország fejlesztési tervnél az EU-ban szintén az 
elsők között november végétől megkezdődtek a kifizetések. 
  
A miniszter az évzáró sajtóbeszélgetésen ugyanakkor elismerte: sürgősen gyorsítani kell az I. NFT-
nél, mert lejárnak a strukturális és kohéziós alapok felhasználására kitűzött határidők. Különösen igaz 
ez a kohéziós alapra, ahol Magyarország teljesítménye a legutóbbi (november végi) brüsszeli 
összegzés szerint 37 százalékos; ezzel az új tagállamok sorában az utolsó harmadba tartozik. Itt a 
rendelkezésre álló keret 40-40 százalékát két 2010-ben záruló óriásberuházás, az M0-s autóút és a 
csepeli szennyvíztisztító támogatása köti le, vagyis az építkezések felfutásával számottevő 
mutatójavulás várható. 
  
Gyorsítani kell a 2007-ben indult, hét évre szóló Új Magyarország fejlesztési tervnél is. A kormány által 
jóváhagyott kiemelt beruházások mielőbbi érdemi beindítása érdekében sürgősen meg kell tanulni a 
projektgazdáknak azt, hogy miként kell hosszú távra tervezni és hatékony projektmenedzsmentet 
kialakítani - hangsúlyozta Bajnai Gordon. 
A miniszter még az év elején harcot hirdetett a bürokrácia ellen, s az ennek érdekében elvégzett 
˝nagytakarítás˝ eredménynyel járt: sikerült egy százalék alá szorítani az intézményrendszer hibájából 
kifizetésre várók számát, s 0,9 milliárd forintra csökkenteni a 90 napnál régebben kifizetésre váró 
számlák összértékét. A pályázatkezelés immár menetrend szerint zajlik Magyarországon, ennek 
köszönhetően már csaknem 2800 nyertese van a második fejlesztési terv pályázatainak. 
  
Az új intézményrendszerben nagy figyelmet kap az EU-pénzfelhasználás átláthatóságának biztosítása 
és a korrupció elleni küzdelem. Bajnai Gordon nagyra értékelte, hogy Európa legszigorúbb 
összeférhetetlenségi törvényét fogadta el múlt héten az Országgyűlés. Beszámolt arról is, hogy már 
170 bejelentés érkezett az NFÜ anti-lop honlapjára. A miniszter ígérete szerint a lezárt 
szabálytalansági eljárások eredményét összeggel, szereplővel, ítélettel együtt közzéteszik. 
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Fejlesztési eredmények 
  
I. NFT (2004-2006) 
- 540 milliárd forint kifizetett támogatás 
- 8 ezer pénzügyileg is lezárt projekt 
  
II. NFT (2007-2013) 
- az elsők között aláírt fejlesztési terv az EU-val 
- az első pályázatok kiírása 
- az új, hétéves keretből az első kifizetések teljesítése 
  
 
Itt az ingyenes céginformáció   
Idén már ingyen juthatunk céginformációhoz, bár nem annyira teljes körűen, mint másutt. A díjmentes 
állami online rendszer nem váltja ki a fizetős céginformációt. 
  
Mint arról korábban már hírt adtunk, idén számos új lehetőség nyílik a világhálón a cégek számára. 
A www.e-cegjegyzek.hu honlapon már elérhető és működik az ingyenes céginformációs szolgáltatás, 
amit az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 
Közreműködő Szolgálata biztosít. 
  
Ingyenes és gyors 
  
Megismerhető a szolgáltatás segítségével a cég fennálló vagy törölt cégjegyzékszáma, cégneve, 
székhelye, telephelye, fióktelepe, főtevékenysége, jegyzett tőkéje, adószáma, továbbá az is, ha 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. 
  
Megtudhatók továbbá a bejegyzési és változásbejegyzési kérelem elektronikusan rögzített, még be 
nem jegyzett adatai és a csoportosított adatok lekérdezésével a cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) 
minőség, képviseleti jogosultság, felügyelőbizottsági tagság is. Így lehetővé vált annak ingyenes 
ellenőrzése, hogy a szerződés, teljesítési igazolás aláírója valóban a cég jogosult képviselője-e (a 
˝trükköző˝ cégek meg egy lehetőséggel szegényebbek lettek). 
  
Nem helyettesíti a fizetőst 
  
Az ingyenes szolgáltatás nem váltja ki teljes mértékben a fizetős lehetőségeket, hiszen például a 
cégek pénzügyi adatai nem érhetők el a honlapon, jóllehet olykor azok is beszédesek lehetnek, 
például óvatosságra inthet a cég túlzott eladósodottsága. 
  
Komolyabb tranzakciónál nem biztos, hogy elegendő az ingyenes információkra hagyatkozni, hiszen 
sok cégvezető egyszerűen nem látja értelmét felszámolás kezdeményezésének a nemfizetőkkel 
szemben, így sok ˝sáros˝ cég is tisztának tűnik. A sorok írója is talált olyan céget, amely hónapok óta 
nem fizet partnereinek, ám ez nem következtethető ki az adatokból, mivel még senki nem 
kezdeményezett felszámolási eljárást ellene. 
  
Lehetne teljesebb 
  
Mikael C. Szabo, a Coface céginformációs cég vezetője szerint az ingyenes rendszerbe fölrakhatták 
volna az elmúlt három év mérlegeit is, mint ahogy az például a szlovák állami céginformációs 
rendszerben működik. Egy ilyen komplettebb állami szolgáltatás sem lenne konkurencia a 
céginformációs cégeknek, hiszen a használható céginformáció előállításához a piaci információk 
ismerete és elemző munka is szükséges. A cégvezető elmondta: számos országban működik állami 
céginformációs rendszer, ám ezektől függetlenül virágoznak a céginformációs vállalkozások. 
  
Nem mindegy, hogy kapunk egy kottát, vagy beülhetünk egy előadásra az Operaházba - érzékeltette 
a különbséget C. Szabo. 
  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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A Coface-hez érkező megkeresések három százaléka olyan cégekre vonatkozik, amelyek felszámolás 
vagy végelszámolás alatt állnak. Az ingyenes rendszer ezeket a megkereséseket szükségtelenné 
teszi - mondta a cégvezető. 
  
  
GOP-pályázatok kkv-knak: GKM-összefoglaló 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítását célozzák a Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) 
pályázataival elérhető vissza nem térítendő támogatások és kedvezményes pénzügyi konstrukciók. 
  
A GOP keretében 2007 és 2013 között a hazai társfinanszírozással együtt mintegy 730 milliárd forint 
összegű fejlesztési forrás áll rendelkezésre. 
  
2007. évben 18 pályázati kiírás jelent meg 123,5 Mrd forint keretösszeggel, amely 100%-ban 
rendelkezésre állt a hazai KKV-k számára. A pályázati kiírásokat az alábbi területeken hirdette meg az 
NFÜ: 
  
-         Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért; 
-         Vállalkozások komplex technológiai és informatikai fejlesztése, kiemelten támogatva a 

hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló beruházásokat; 
-         A modern üzleti környezet elősegítése: a vállalkozások külső működési környezetének 

fejlesztését szolgáló pályázati kiírások jelentek meg (szélessáv, logisztika); 
-         Pénzügyi eszközök keretében ebben az évben indultak a mikrohitel és portfoliógarancia 

programok, amelyek visszaforgó pénzügyi eszközként szolgálják a mikro-, kis-, és 
középvállalkozások hitelhez, garanciához jutását. 2008. I. negyedévében várható a tőke 
program indítása. 

  
A 18 konstrukcióra eddig 3187 db vállalkozás nyújtotta be a mintegy 54 Mrd Ft nagyságú fejlesztési 
elképzeléseit. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1805 db vállalkozást támogatott 36,9 Mrd Ft 
összegben. 
  
A legsikeresebb pályázatoknak a vállalati technológiafejlesztés és vállalati folyamatmenedzsment 
rendszerek fejlesztése bizonyultak, de hasonlóan nagy érdeklődésre számítunk a kutatás-fejlesztést 
és innovációt célzó pályázatok esetében is. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2007 évben 
lezárult pályázatai 2008 évben is kiírásra kerülnek, figyelembe véve a 2007 évben benyújtott 
pályázatok összesített adatait és az azokból levonható következtetéseket. 
  
 
 
 
2007. évi hazai finanszírozású pályázati konstrukciók 
  
A Strukturális Alapok által társfinanszírozott programok mellett nemzeti forrású programok is 
meghirdetésre kerültek az alábbi területeken: 
  
1.      A hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító 

fejlesztések és beruházások 
2.      A versenyképes vállalkozói tudás támogatása 
3.      A kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása 
A hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító 
fejlesztések és beruházások támogatása (kódszám: KKC-2007-R) 
  
A pályázati konstrukció célja a hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit javító 
fejlesztések és beruházások támogatása, különös tekintettel az ingatlanfejlesztésekre, gépek, 
berendezések és haszongépjárművek beszerzésére, informatikai fejlesztésre, már működő 
vállalkozások tekintetében. A feltételek egy pályázó számára maximum 5 millió Ft támogatás 
igénylését tették lehetővé, ami az összes költség legfeljebb 65 %-áig terjedhetett. A pályázatokat 
április 2-től június 4-ig lehetett benyújtani. 
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A 2007-ben már ötödik alkalommal meghirdetett pályázati konstrukciót jelentős érdeklődés fogadta a 
megcélzott vállalkozói körben: összesen 258 pályázat érkezett 998 millió Ft támogatási igénnyel. 
  
A rendelkezésre álló 250 millió Ft 61 pályázó támogatását tette lehetővé. 
  
A támogatásban részesült pályázókkal befejezéshez közeledik a szerződéskötés is, 2007 végéig 52 
támogatási szerződés lépett hatályba. 
  
A versenyképes vállalkozói tudás támogatása (kódszám: KKC-2007-V) 
  
A pályázati konstrukció alapvető célja a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem 
erősítése volt, mindezek által a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése és 
nemzetköziesedésének elősegítése. 
  
A pályázati felhívás keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek a korszerű 
tudás- és ismeretanyag elsajátítását bármelyik vállalkozás számára biztosítják azáltal, hogy azok 
ismeretanyaga, a programokon elhangzott előadások és egyéb információk, valamint a tanfolyamok 
tananyaga hozzáférhető a minisztérium, a szervezésben közreműködő hazai és határon túli non-profit 
szervezetek, illetve a képzésben résztvevő hazai felsőfokú oktatási intézmények honlapján. 
  
A projektek jelentős eleme, hogy azokon a résztvevők ismereteiket térítésmentesen gyarapíthatják, 
bővíthetik. 
  
Az idén első alkalommal meghirdetett konstrukció keretében pályázók (jellemzően gazdasági 
érdekképviseletek, kamarák, szakmai szövetségek, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, 
felsőfokú oktatási intézmények) 60-90 %-os mértékű, minimum 300 ezer Ft és maximum 10 millió Ft 
támogatásban részesülhetnek. 
  
A pályázatokat október 15-től november 15-ig lehetett benyújtani. 
  
A vártnál lényegesen több pályázat érkezett: 154 pályázó összesen 988 millió Ft támogatást igényelt, 
ami a 300 millió Ft-os keret többszöröse. 
  
A pályázatok értékelése folyamatban van; döntés 2008. január végén várható. 
  
 
 
 
A kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása (kódszám: KKC-2007-K) 
  
A pályázati konstrukció alapvető célja a vállalkozóvá válás, a kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése 
gazdasági, vállalkozói ismeretek, tananyag kifejlesztése, oktatása, tanácsadása révén; ezáltal a 
vállalkozói kultúra, a vállalkozói lét, imázs erősítése, s a versenyképes vállalkozói tudás, a legjobb 
gyakorlatok, PR és kommunikációs ismeretek fejlesztése. 
A december közepén meghirdetésre került konstrukció keretében a támogatás céljának megfelelő 
oktatási, tanácsadási tevékenységet végző szervezetek (költségvetési szerv és intézménye, 
egyesület, kamara, alapítvány, közhasznú társaság) nyújthatnak be támogatási kérelmet 2008. február 
hónapban. 
  
A támogatható tevékenységek köre: 
  
-         Vállalkozások indításához és működtetéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység nyújtása, 
-         gazdasági vállalkozói ismeretek elméleti és gyakorlati tudás transzfer, 
-         tananyag, tréninganyag kidolgozása vagy már meglévő továbbfejlesztése oktatási célra, 
-         mentor program: már sikeresen működő vállalkozó és leendő vállalkozó közötti kapcsolat 

létrehozása és működtetése, 
-         vállalkozói lét mint társadalmi érték megjelenítése, imázsának építésére szolgáló PR és 

kommunikációs költségek. 
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A támogatásra 500 millió Ft keret áll rendelkezésre, ami várhatóan 40-60 pályázat támogatását teszi 
lehetővé. 
  
Egy pályázó 70-80 % mértékű, minimum 3 millió Ft és maximum 35 millió Ft támogatást nyerhet el. 
  
A pályázáshoz szükséges dokumentáció 2008. január 10-től olvasható és tölthető lea GKM  - 
www.gkm.gov.hu - honlapjáról. 
  
 
 
 
Mától igényelhetnek EU-támogatást munkahelyi képzésekre a kkv-k 
Gyorsabban feldolgozott pályázatok 
  
Mától adhatják be pályázataikat a kis- és középvállalkozások munkahelyi képzésekre. A Társadalmi 
megújulás operatív programban (TÁMOP) meghirdetett 2.1.5/07/1. kódjelű kiírás 3,022 milliárd forintos 
keretösszeggel mintegy 110 projekt megvalósításához járulhat hozzá. 
  
A képzési pályázatokkal kapcsolatban tanulságosak a tapasztalataink - nyilatkoztalapunknak Tátrai 
Ferenc, a TÁMOP pályázatait is kezelő közreműködő szervezet, az ESZA Kht. ügyvezető igazgatója. 
Legutóbb tavasszal jelent meg hasonló kiírás, ez volt a TÁMOP idei első pályázata 2.1.3/07/1-es 
kódszámmal a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi képzésének támogatására. Itt 561 pályázó élt a 
lehetőséggel, s 345 projekt támogatására nyílt lehetőség. Szeptemberig 308 támogatási szerződést 
kötöttek meg a 2007-től bevezetett automatikus értékelési rendszer hatékony működésének 
köszönhetően. Az új eljárásrendről kiderült, hogy gyorsítja a pályázatkezelést - hangsúlyozta Tátrai 
Ferenc. 
További fontos tapasztalata az ESZA Kht.-nak, hogy javult a pályázati kultúra Magyarországon. A 
pályázók jobban értik az Európai Unió kohéziós céljait, és nagyobb fegyelemmel teljesítik a 
támogatási feltételeket. Az egyszerűbb, gyorsabb pályázatkezelés mellett újdonsága a rendszernek az 
is, hogy a projektgazdák reklamálhatnak, ha nem értenek egyet a bírálók értékelésével. A TÁMOP 
2.1.3/07/1-es kiírásnál öt panaszt nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, amelynek jogi 
állásfoglalása lehetővé tette a szerződéskötést. Eddig egy pályázó élt ezzel a lehetőséggel. 
Jól halad ennél a képzési pályázatnál a projektek megvalósítása is - vélekedett az illetékes 
szakember. Több mint 300 projekt végrehajtása kezdődött el 2007 júniusa és októbere között, s eddig 
négy kifizetési kérelem érkezett a közreműködő szervezethez. Az új szabályozás szerint 10 millió 
forint alatti vagy egy évnél rövidebb program esetén csupán egy zárójelentést kell benyújtaniuk a 
kedvezményezetteknek. Ez a helyzet az első képzési kiírásnál, ahol az átlagtámogatás 4 millió forint. 
Közbenső kifizetési kérelmet a TÁMOP-nál abban az esetben nyújthat be a projektgazda, ha 
számláinak összege meghaladja a 100 ezer forintot és a támogatási összeg 10 százalékát. 
  
 
 
 
Új adatbázis a közbeszerzésekről 
 Az Európai Bizottság rendeletet fogadott el a közbeszerzési kiírások uniós adatbázisának 
modernizálására. A http://ted.europa.eu címen elérhető rendszer a változtatások nyomán 
felhasználóbarátabbá válik, megkönnyítve a vállalkozások számára termékeik és szolgáltatásaik 
értékesítését az állami szektorban. 
  
Régiós projektindító konferencia Debrecenben 
 Az észak-alföldi régióban 93 nyertes vállalkozás számára régiós projektindító konferenciát rendezett 
múlt csütörtökön Debrecenben a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG). 
  
Ormosy Gábor, a MAG vezérigazgatója elmondta: az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében ez 
év márciusa óta eddig több mint kétezer vállalkozás nyert vissza nem térítendő támogatást. Az észak-
alföldi régió 213 nyerteséből az 5-500 millió forintot elnyert 93 pályázó számára rendezték meg a 
régiós projektindítót, amelyen a támogatási szerződések megkötéséről, a pénzügyi elszámolások 
menedzseléséről és a beruházások megvalósítását követő fenntartási időszak feladatairól kaptak 
információkat a résztvevők. 
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Ormosy Gábor hangsúlyozta: a rendezvénnyel, amelyet minden régióban tartanak, az a céljuk, hogy 
megkönnyítsék az unós források felhasználását, mielőbb elérhetővé és felhasználhatóvá tegyék az 
elnyert összegeket. Reményeik szerint e rendezvények is segítenek abban, hogy áttekinthetővé váljék 
a pályázók számára a folyamat, s megismerjék azokat a fórumokat, ahol segítséget kaphatnak a 
projektek lebonyolításához. A 93 észak-alföldi nyertes gyártási technológia fejlesztése mellett az 
ehhez kapcsolódó költségekre is kérhetett támogatást, s az így elnyert összegből a vállalkozásoknak 
jut informatikai és infrastrukturális fejlesztésre, irányítási rendszerek bevezetésére, humánerőforrás-
fejlesztésre, tanácsadási szolgáltatás igénybe vételére és marketingkiadásokra is forrás.  
  
Kádár Pál, a MAG észak-alföldi regionális szervezetének igazgatója az MTI-nek elmondta: Hajdú-
Bihar megyéből 32 nyertes pályázó összesen 2,4 milliárd forint támogatásban részesül. A Hajdú-Bihar 
megyei támogatások az országosnak megközelítően 6,2 százalékát teszik ki. 
  
Péntek óta fizetnek 
 Elindultak az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatainak kifizetései. A 2007-11-30 megtörténtek 
az első utalások: A mikro- és kisvállalkozások számára kiírt, egyszerű technológiafejlesztést célzó 
pályázat nyertes vállalkozói szeptember közepe óta nyújtják be elszámolásaikat, amelyek közül az 
elsők ma kerültek kifizetésre. A pályázatokat kezelő Magyar Gazdaságfejlesztési Központ a 
benyújtástól számított 60 napon belül kiegyenlíti az elszámolásokat. 
  
Fontos adalék, hogy minden brüsszeli kifizetés során utófinanszírozás érvényesül, azaz először a 
pályázónak kell a zsebébe nyúlnia, a pályáztató csak számlák alapján, utólag fizeti ki az elnyert pénzt. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség várakozása szerint még az idén több százmillió forint kifizetése 
történhet meg. Az igazi kifizetési dömping jövőre, és a következő években lesz. 2008-ban már több 
százmilliárd forint jön be az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból. Ezt egészítik ki az első 
fejlesztési terv támogatásai, amelyek kifizetései jó ütemben haladnak. 
  
  
Kétszázmillió környezettudatosságra   
 A civilszervezetek olyan projektekkel pályázhatnak, amelyek a társadalom környezettudatosságának 
fokozását szolgálják. A támogatások összege legalább 2,55, legfeljebb 63,75 millió forint lehet, az 
önerő minimum 10 százalék - közölte Fodor Gábor. 
  
A miniszter szerint a minimumkövetelmények miatt a kis civilszervezetek sincsenek kizárva, hiszen 
konzorciumba tömörülve az önrészt és a minimum projektköltségeit is lehet teljesíteni. A beérkező 
projektötletekből egy civilekből álló bírálóbizottság dönt. A projektek végrehajtásának időtartama 4-24 
hónap, a befejezés végső határideje 2010. december 31. 
  
A pályázat támogatásközvetítője a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), a forrásokat 
Norvégia Lichtensteinnel és Izlanddal közösen biztosítja. A norvég alap elnevezésű támogatási 
konstrukciót az említett országok az új EU-tagok számára hozták létre 2004-ben, hogy elősegítsék a 
gazdasági kohéziót a kibővült Európai Gazdasági Térségben. 
  
Fodor Gábor megemlítette, hogy a KvVM a norvég alapon kívül az idén 100 millió forint pályázati 
forrást biztosított a zöld szervezeteknek. A jövő évi költségvetési terv 300 millió forint.  
 


