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Társadalmi egyeztetésen a ˝Innovációs klaszterek támogatása˝

Társadalmi egyeztetésen a ˝Tudásdepó-Expressz˝- A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése pályázati kiírás

K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása - 5LET 2008

Nem maradtak le

2,8 milliárdnyi mikrohitel

Normatív támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek

Elindulnak az ÚMVP vidékfejlesztési programjai

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vidéki térségek fejlesztésével kapcsolatos
intézkedései október elején indulnak, ezek keretében több mint kétszázmilliárd forint jut a vidéki
életminőség javítására. Az uniós forrás felhasználásához szakmai segítséget kaptak a helyi
közösségek - mondta Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
szakállamtitkára, majd hozzátette, hogy a programba több mint háromezer települést tizenkétezer
helyi szerveztet és magánszemélyt vontak be, akik aktívan közreműködtek a helyi vidékfejlesztési
stratégiák kialakításában.

A közösségi ügyekért felelős szakállamtitkár szerint az intézkedések minőségi változást hoznak a
vidéki kistérségek fejlődésében, eddig soha nem látott mértékű forrás jut a vidéki mikro- és turisztikai
vállalkozások fejlesztésére, jelentős összeg segíti majd a falumegújítási és helyi örökségvédelmi
programok végrehajtását. Eddig kilencvenhat helyi vidékfejlesztési közösség alakult, a közösségek
elkészítették helyi vidékfejlesztési stratégiai terveiket, amelyekhez másfél- kétmilliárd forint
támogatást kapnak.

Kukorica-betakarítás egy fajtakísérleti telepen

A programok megvalósítása során prioritást élvez a helyi munkahelyek megőrzése, illetve újak
teremtése, várhatóan erre fordítják a források több, mint ötven százalékát. Emellett természetesen jut
pénz munkaerőképzésre, szaktanácsadásra, helyi kulturális programok szervezésére, falumegújításra
és a helyi értékek megőrzésére is.

A programok megvalósítását a helyi vidékfejlesztési irodák támogatják, és ennek érdekében jött létre a
Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat is, amelynek működését a múlt héten a kormány is
jóváhagyta. Forgács Barnabás ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a vidékfejlesztési programok
előtérbe kerülése mellett folytatódnak a mezőgazdaság versenyképességének növelésére indított
intézkedések is. "A vidékfejlesztési programok elindítását hivatalosan szeptember 26-án a Magyar
Vidék napján jelentik be" - tette hozzá a szakállamtitkár.
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Innovációs pályázatok: Dömping várható

A magyar vállalkozások versenyképessége szempontjából rendkívül fontos az innovációs pályázatok
kiaknázása. Az előzetes becslések szerint legalább kétszáztíz projektnek van esélye arra, hogy
európai uniós forráshoz jusson. A Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) 1.3.1-es felhívása és
a Közép-Magyarország operatív program KMOP 1.1.4-es tükörpályázata már meglévő kutatás-
fejlesztési eredménye (prototípus, termék) alapján új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket
képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piaci bevezetésére
ösztönzi a vállalkozásokat. Erre a GOP-nál 13,8, a KMOP-nál 3,54 milliárd forintos keret áll
rendelkezésre 2008-ban. Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető.

Csak olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. A GOP-
felhívásnál további elvárás, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év
végéig a kifejlesztett termék, szolgáltatás vagy technológia értékesítéséből származó nettó
árbevételnek el kell érni a támogatás minimum húsz százalékát. Ugyanez a feltétel a közép-
magyarországi pályázatnál három évre és a támogatás minimum harminc százalékára szól.

A GOP kiírására a hat konvergencia régióból (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-
Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) lehet pályázni. A KMOP felhívása a központi régió
vállalkozásainak kínál támogatási lehetőséget a vállalati innováció fejlesztéséhez.

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) tájékoztatása szerint a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)
pályázati forrásait leginkább a Közép-magyarországi régióban (28,1%) használják fel, ezt követi az
Észak-alföldi (16,3%), és a Dél-alföldi (15,1%) régió. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
esetében az eddigi pályázási arányok is hasonló képet mutatnak: a Közép-Magyarország régiót
(23,2%) a Dél-alföldi (15,7%) után az Észak-alföldi követi (14,8%).Az elnyerhető összeg a
konvergencia régiókból pályázók esetében minimum tizenöt, maximum kétszázötvenmillió forint, a
közép-magyarországi vállalkozók esetében minimum huszonöt, maximum kétszázötvenmillió forint. A
támogatás mértéke az elszámolható költségekre középvállalkozásoknál maximum harmincöt,
kisvállalkozásoknál maximum negyvenöt százalékos lehet. A pályázónak a projekt elszámolható
összköltségének legalább tíz százalékát kell igazolnia, hogy saját forrásként rendelkezésre áll.

A nyerteseknek sokat segíthet a projekt végrehajtásának finanszírozásában, hogy a 2004. évi
XXXIV. törvény alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő pályázók részére indokolt
esetben előleg nyújtható. Ez ötvenmillió forintos összeg alatt a támogatás huszonöt, az ötvenmilliót
meghaladó részére pedig tíz százalék erejéig terjedhet. Ezeknél a kiírásoknál a nagyvállalatok nem
jogosultak előlegre.

Az elnyert támogatás kísérleti fejlesztésre és marketingtevékenységre egyaránt felhasználható. A
bevonható szakmai területek köre majdhogynem végtelen. Idesorolhatók a humán orvosi, az
állatorvosi, a gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszeripar, a biotechnológia, az agrár- és
egészségtudományok, az energetika, a közlekedés, az elektronika, a környezetvédelem, az
informatika, a távközlés vagy a nanotechnológia.

Sikerpályázatok változásai

Tavaly 3216 vállalkozás összesen több mint kétszázmilliárd forint uniós pályázati forrást igényelt -
tudtuk meg az NFÜ kommunikációs osztályától. A pályázatok elbírálásban történt változásokról és a
sikerpályázatokról kérdeztük az illetékeseket- Mely régiókban használják fel leginkább az uniós
pályázati lehetőségeket?
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- A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) pályázati forrásait leginkább a Közép-magyarországi régióban
(28,1%) használják fel, ezt követi az Észak-alföldi (16,3%), és a Dél-alföldi (15,1%) régió. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) esetében is hasonló arány alakult ki, Közép-magyarországi
régiót (23,2%) a Dél-alföldi (15,7%) után az Észak-alföldi követi (14,8%).

- Tavalyhoz képest változott a sikerpályázatok sorrendje? Melyek ezek?

-Tavaly és idén is az egyik legnépszerűbb pályázat a mikro- és kisvállalatok számára
kiírt technológiafejlesztési pályázat (GOP), e mellett 2007-ben népszerű volt a Minőség-, környezet-,
és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása című pályázati (GOP)
kiírásunk. 2008-ban eddig a Pedagógia módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúrafejlesztési kiírásra (TIOP) érkezett be a legtöbb pályázat.

- 2007-hez képest milyen fő változások történtek a pályázatok elbírálási módszerében?

- A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet módosult, melynek főbb változásai a következők:

A támogatások felhasználásának általános eljárási szabályának módosítását az elmúlt két év
tapasztalatai tették szükségessé. A pályázóktól beérkező panaszok kiváltó oka a legtöbb esetben a
kiválasztási szempontok bonyolult szabályozása, amely mind a pályázói, mind a támogató oldalon
nehezítette az eljárást. A jogszabály módosítása során az volt a cél, hogy egyszerűbbé tegyük az
eljárást, a kiválasztás szabályainak egyértelmű meghatározásával, a kiválasztási szempontok
egységesítésével, valamennyi pályázatra vonatkozóan.

A jövőben kizárólag azok a pályázatok kerülnek szakmai értékelésre, amelyek maradéktalanul
megfelelnek az alapvető formai és jogosultsági feltételeknek. Igyekeztünk reflektorfénybe helyezni
azokat a szempontokat, amelyek teljesítése nélkül a pályázat nem kezelhető tovább. Ilyenek például a
benyújtási határidő betartása, a megfelelő példányszám, és az igényelt támogatási összeg pontos
meghatározása.

Emellett továbbra is biztosítjuk a pályázók számára a hiányok pótlásának lehetőségét a támogatás
jogosultságát igazoló dokumentumok hiányosságai esetén. Szabályozásra került a szakmailag
megfelelő, de forráshiány miatt nem támogatható pályázatok tartaléklistán történő szerepeltetése is.

A Regionális Fejlesztési Tanácsok nagyobb szerepet kaptak az értékelésben, így a jövőben nagyobb
hangsúlyt kaphatnak a regionális sajátosságok. A módosítást követően az értékelésről a pályázónak
nyújtott tájékoztatás bővebb részletesebb információkat tartalmaz.

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a nagyprojekt-javaslatok Brüsszeli jóváhagyási eljárása
hamarabb - a támogatási szerződés megkötése előtt - megkezdődhet. A projekt megvalósításában
részt vevők kiválasztását célzó közbeszerzési szabályok módosításának célja a mindenkori utólagos
ellenőrzés mellett a prevenció, azaz a szabálytalanságok megelőzése. Szükségszerű volt a
felelősségi szabályok egyértelmű lehatárolása, a későbbi jogviták elkerülése érdekében. Tehát a
támogató részvétele közbeszerzési eljárásban akként alakul, hogy kevesebb a döntési jogköre, ám
hangsúlyosabban érvényesül ellenőrzési és megfigyelői szerepe.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a projektgazda felel a projekt keretében lefolytatott valamennyi
közbeszerzési eljárás szabályszerűségéért, a nem jogszerűen lefolytatott eljárásokért a projektgazdát
szankciók terhelik.

- Tavaly hazánkban hány vállalkozás összesen mekkora összegű támogatást kapott? Mit
jósolnak a 2008-as évre?

Az NFT esetében 638 nyertes vállalkozás 7,6 milliárd forinthoz jutott, az ÚMFT keretében pedig 2007-
ben már több mint 194 milliárd forint támogatást ítéltek meg 2578 vállalkozás számára. 2008-ra
konkrét számot nehéz jósolni, de az biztos, hogy a 2007-es adat többszöröse várható, hisz már most
737 milliárd megítélt támogatásnál tartunk.
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Társadalmi egyeztetésen a ˝Innovációs klaszterek támogatása˝
(GOP -2008-1.2.1., KMOP-2008- 1.1.3/A) pályázati konstrukció

Egyeztetési időszak: 2008. szeptember 16. - 2008. szeptember 30. 12 óra

A konstrukció célja a bizonyítottan innovatív és megfelelő piaci potenciállal bíró együttműködések (a
pólus innovációs klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendő az együttműködés menedzselésén
túl a közös innovációs (termék- és technológia fejlesztés) projektek generálása és az eredmények
exportpiacra vitele. A konstrukció célja ezért a pólus program keretében együttműködő innovatív
vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra
vitel) segítése; a műszaki fejlesztés és gyártás technológiai háttérnek a biztosítása az adott klaszter
több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén.

A pályázat várhatóan október második felében kerül meghirdetésre.

Társadalmi egyeztetésen a ˝Tudásdepó-Expressz˝- A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése pályázati kiírás
(TAMOP 3.2.4)

Egyeztetési időszak: 2008. szeptember 16. - szeptember 25.

Jelen konstrukció, a ˝Tudásdepó Expressz˝ átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal
szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári
szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a
hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.

A pályázati felhívás célja - a fenti célokhoz kapcsolódóan - a nyilvános közkönyvtárak, a közoktatási
és felsőoktatási könyvtárak, valamint a szakkönyvtárak tanulást segítő szolgáltatásainak és
adatbázisainak, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerének fejlesztése és
összehangolása, a könyvtárak ehhez kapcsolódó humánerőforrásának fejlesztése.

Javítani szükséges az egyes könyvtárak helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásainak
minőségét és hatékonyságát. Nagy hangsúlyt kap új lakossági rétegek bevonása, az olvasók egyes
csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok, valamint az otthonról
is elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése.

Az egyik kiemelt célcsoport a gyermek- és ifjúsági korosztály, akiket a könyvtárak a korai szocializáció
és az iskoláskor alatti nevelés és képzés támogatásával segítenek. A másik kiemelt célcsoport a
leszakadó térségek felnőtt népessége, akik számára a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítása a társadalmi felzárkózás lehetőségéhez segít hozzá teremti meg.

K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása - 5LET 2008
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2003. évi

XC. törvénnyel (Atv.) összhangban, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében, a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet K+F eredmények és innovatív ötletek
egyéni megvalósításának támogatására.
A pályázat célja

A pályázat célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az
innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elősegítése, a szellemi
tulajdon hasznosítására létrejövő cégek alapításának ösztönzése. Alapelv, hogy az egyén akkor juthat
támogatáshoz, ha projektjavaslatával, az egyes fázisokban elvégzett munkájával, ill.
K+F eredményeivel alá tudja támasztani, hogy a projekt sikeresen végrehajtható és az ötletből új
termék lesz, valamint képes a hasznosításhoz szükséges vállalkozás létrehozására.
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A támogatott projektek megvalósításával elérhető további célok:

Feltalálók innovatív ötletein alapuló K+F eredmények hasznosítási lehetőségeinek bővülése, az erre
irányuló szemlélet erősítése.
A hazai innováció dinamizálása az ötlettől a termékig tartó folyamat gyorsításával.
A magyar kutatók ösztönzése K+F eredményeik és innovatív ötleteik gyakorlati megvalósítására,
üzleti hasznosítására.
Nyereséges, növekedésre képes innovatív vállalkozások, valamint új munkahelyek létrejötte.

A támogatás forrása, összege, formája

A projektjavaslatok támogatására az NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 3000 millió
Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül,
úgy a pályázat felfüggesztésre kerül.

A projektjavaslatok benyújtásának helye, módja, határideje

A projektjavaslatok benyújtása folyamatos. Az első, ill. a második fázis elfogadott szakmai és pénzügyi
beszámolóitól számított három hónapon belül kell a pályázónak a következő fázisra vonatkozó
projektjavaslatát beküldenie.

Nem maradtak le
December 15-ig lehet beadni a környezetközpontú technológiaváltást támogató pályázatokat. A
KMOP 1.2.4 kódú, a környezetközpontú technológiaváltást támogató pályázatának beadási határideje
eredetileg 2008. augusztus 25-én járt volna le, de azt az irányító hatóság az utolsó pillanatban végül
2008. december 15-re módosította. Logikus lépésről van szó, ha azt nézzük, hogy a kiírás országosan
elérhető ˝párja˝, a GOP 2.1.4 eredetileg ugyanezzel a határidővel lett kiírva.

A pályázatok által támogatott cél ebben a ciklusban még előzmény nélküli. A kiírás célja a kis- és
középvállalkozások környezeti szemléletmódjának megváltoztatása azáltal, hogy a környezeti
terhelést már rövidtávon bizonyítottan csökkentő és legalább középtávon gazdaságilag megtérülő
beruházásokat támogatják. Erre a célra 1 milliárdos keret áll rendelkezésre, melyből projektenként 5-
50 millió forint közötti összeget lehet nyerni.

2,8 milliárdnyi mikrohitel
Az Új Magyarország Mikrohitel Programban január vége óta 2,6 milliárd forint hitelt helyeztek ki 550

vállalkozásnak - derül ki a Magyar Vállalkozásfinanszírozási (MV) Zrt. összesítéséből. A szakemberek
arra számítanak, hogy a kihelyezések jelentősen növekedni fognak a bankok folyamatos
bekapcsolódásával.

A K and H Bank június elején kapcsolódott be a kis- és középvállalkozások kedvezményes
finanszírozását lehetővé tevő Új Magyarország Mikrohitel és az Új Magyarország Portfoliógarancia
pénzügyi programba, és hamarosan megkezdi a mikrohitelek folyósítását. A programot lebonyolító MV
Zrt. hamarosan újabb két bankkal állapodik meg a programba való bekapcsolódásról.

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013. között mintegy 200 milliárd forint forrás
áll rendelkezésre a visszatérítendő támogatásokra, a mikrohitel, a portfoliógarancia és kockázati
tőkealap programra. Ebből az Új Magyarország Mikrohitel Program 80 milliárd forint kerettel
rendelkezik.

Normatív támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek

Az Államreform Operatív Program keretében 2008. augusztus 22-én jelent meg az ÁROP - 1.1.5/C -
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése
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című pályázati kiírás, melynek átfogó célja, hogy megalapozza és erősítse ezen térségek
fejlesztéseinek eredményességét, és ezáltal segítse a leghátrányosabb helyzetből való kitörést.

A normatív pályázati kiírás két komponenst tartalmaz. Az ˝A˝ komponens keretein belül a komplex
programmal segítendő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési
kapacitásainak megerősítésére lehet pályázatot benyújtani, míg a ˝B˝ komponensben a komplex
programmal segítendő kistérségeken kívül eső 14 leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és
együttműködési kapacitásainak megerősítése a cél.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az ˝A˝ komponens
estében 476 552 000, a ˝B˝ komponens esetében 183 448 000 forint.

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. Az elnyerhető támogatás
maximális értéke kistérségenként került meghatározásra, melyek pontos összegét a pályázati
útmutató tartalmazza.

Ebben a konstrukcióban az alábbi jogi személyek pályázhatnak a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 217/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján:

- az ˝A˝ komponens esetében:
az Abaúj-Hegyközi, Bácsalmási, Baktalórántházai, Barcsi, Bátonyterenyei, Berettyóújfalui,
Bodrogközi, Csengeri, Csurgói, Edelényi, Encsi, Fehérgyarmati, Hevesi, Jánoshalmai, Kadarkúti,
Kisteleki, Lengyeltóti, Mátészalkai, Mezőcsáti,Mezőkovácsházai, Nyírbátori, Ózdi, Sarkadi,
Sárospataki, Sásdi, Sellyei, Szerencsi, Szigetvári, Szikszói, Tamási, Tiszafüredi, Tokaji
és Vásárosnaményi többcélú kistérségi társulások,

- a ˝B˝ komponens esetében:
a Balmazújvárosi, Békési, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi, Ibrány-Nagyhalászi,
Kunszentmártoni, Mórahalomi, Pétervásárai, Püspökladányi, Salgótarjáni,Szécsényi,
Szeghalmi, Tabi és Tiszavasvári többcélú kistérségi társulások.

A pályázatokat 2008. szeptember 8. és 2008. október 17. között lehet benyújtani.

A teljes útmutató és az eddig megjelent közlemények a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról
tölthetők le.


