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Még pályázható források
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése vidéken
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása vidéken
Új év, új pályázati rend jön idehaza
Mi kell a hazai kisvállalatok éledéséhez?
A kkv-k megmentik Európát?
Most is megéri pályázni!
EU-pénzek - Fogy az idő
Az Új Széchenyi-terv honlapja startolt
Vállalkozások, figyelem! Ilyen pályázatokat tervez a kormány
Uniós segítség a kkv-k fejlesztéséhez
Lehet-e milliókhoz jutni piaci kamat alatt?
Fontos adózási változás! Így kell megosztani a bevételt
Vállalkozások, figyelem! Ilyen pályázatokat tervez a kormány
Uniós segítség a kkv-k fejlesztéséhez
Lehet-e milliókhoz jutni piaci kamat alatt?
Fontos adózási változás! Így kell megosztani a bevételt

Még pályázható források
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése vidéken
Kizárólag mikro- és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy fő volt.
Feltételek:





Saját tőke nem negatív vagy a jogszabályban előírt legkisebb mértéknél alacsonyabb
Legalább 2, teljes lezárt üzleti év
Egy főre eső árbevétel min. 4 millió Ft
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt év nettó árbevételét
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nettó árbevétele meghatározott településenként GOP esetében 15%, 10% illetve 5%-nál,
KMOP esetén pedig 0%-nál nem nagyobb mértékben csökkent a megelőző lezárt év
árbevételéhez képest.

Támogatható tevékenységek köre
1.
2.
3.
4.
5.

Technológiai fejlesztést eredményező beruházások
Információs technológia-fejlesztés
Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása

Támogatás mértéke
Az útmutató mellékleteiben meghatározott településenként változó, 30-40-50%
Támogatás összege
Az igényelhető támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft
Előleg igénylése
Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 25%-a erejéig.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása vidéken
Támogatható tevékenységek:
Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati
és
szervezeti
infokommunikációs
fejlesztések,
az
alábbi
9
funkcionális
rendszerekre/célterületekre lehet pályázatot benyújtani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vállalati CRM, értékesítési rendszer bevezetése
Gyártási rendszer bevezetése
HR és bérszámfejtő rendszer bevezetése
Kontrolling és döntéstámogatási rendszer bevezetése
Beszerzési, logisztikai rendszer bevezetése
Táv- és csoportmunka támogatás rendszer bevezetése
Pénzügyi, számviteli rendszer bevezetése
Vállalati portál bevezetése (Internetes megjelenés)
Vállalati webáruház bevezetése (Internetes értékesítés)
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Egy pályázat keretében több célterületre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni, de a 8. Internetes
megjelenés (Vállalati portál) és a 9. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) célterületek
együttesen nem pályázhatóak.
Meglévő integrált vállalatirányítási rendszer esetén a fenti célterületekkel való modulbővítésre is van
lehetőség pályázni (kivéve a meglévő modulok felhasználószám és funkcióbővítései).
Az alább részletezett költségkategóriákban szereplő elszámolható költségek a 9 funkcionális
csomag/célterület mindegyike esetében elszámolhatóak a promóció kivételével, amely kizárólag az 1.,
8. és 9. tevékenységhez kapcsolódóan számolható el.
Támogatás mértéke:
Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke (bármely jogcímen igényelt
támogatás esetén) maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
Támogatás összege:
A GOP-2009-2.2.1 pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft,
maximum 10.000.000 Ft lehet, de maximum a támogatási összeg kalkulátor által kiszámított érték, ami
minden esetben egyedi!
Előleg igénylése:
Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 40%-a erejéig.
A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2010. december 31-ig lehetséges.

Új év, új pályázati rend jön idehaza
Az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) hivatalosan 2011. január 15-én induló végrehajtása új pályázati
eljárásrendben zajlik, s már javában folyik az akkor megjelenő felhívások kidolgozása. A pályázók
szempontjából ez volt az egyik legfontosabb bejelentés azon az országos konzultációsorozaton,
amelynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) vezető szakemberei tájékoztatták a pályázók, a szakmai és civilszervezetek képviselőit a
fejlesztéspolitikai tervekről.
A fejlesztéspolitika új illetékesei országjáró körútjuk során sehol nem hagytak kétséget afelől, hogy
fokozzák a futó projektek ellenőrzését, annak vizsgálatát, hogy azok valóban a közcélokat és a
programcélkitűzések megvalósítását szolgálják-e. Ugyancsak hangsúlyozták, hogy a kormány kiemelt
célja a munkahelyek megtartása és újak teremtése, s mivel ebben kiemelt szerepet tölthetnek be a
kis- és középvállalkozások, alapvető feladatuknak tekintik a kkv-k megerősítését, versenyképességük
javítását. A fejlesztéspolitikában ez azt jelenti, hogy gyorsan és öszszehangoltan kell eljuttatni a hazai
és uniós forrásokat a magyar vállalkozásokhoz. Ehhez a rendelkezésre álló szabad fejlesztési forrás
legalább 50 százalékát biztosítják a kkv-szektor számára. Ezért a kormány a korábbi, nehézkesen
működő és átláthatatlan pályázati rendszerrel szemben egy átláthatóbb, konkrét feladatmegosztáson
és felelősségi körökön nyugvó fejlesztéspolitikai rendszerben kívánja a források elosztását biztosítani.
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Ami a konkrét intézkedéseket illeti, a jövő év során 20 százalékkal csökkentik a végrehajtásban
közreműködő szervezetek számát, radikálisan visszafogják a pályázati dokumentációk (mellékletek,
igazolások stb.) előírt mennyiségét, és felgyorsítják az elnyert támogatások kifizetését. Erről is
tájékoztatta az érdeklődőket Nyikos Györgyi, az NFM fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára
a programsorozat budapesti zárórendezvényén. Az új kormány eddigi tapasztalatait összegezve
elmondta, hogy az egyik legsúlyosabb öröklött terhet – a korábbi rendszer kuszasága mellett – a
rendelkezésre álló szabad források szűkössége jelenti.
Szavaiból kiderült, hogy a 740 kiemelt és nagyprojekt nyári felülvizsgálata nyomán 1828,8 milliárd
forintról 1951 milliárd forintra nőtt a felhasználható összeg. Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke ezzel
kapcsolatban megjegyezte: e fejlesztések jelentős részéhez a továbbiakban is „hozzá kell nyúlni”, ami
még növelheti a szabad forrást. Érzékeltette: a forrásátcsoportosításnak határai vannak, minden
egyes lépéshez az EU jóváhagyása kell, ami tovább lassíthatja a forráslekötést. Kritikusnak
minősítette az EU kifizetési szankciója által sújtott Közlekedési operatív program (KÖZOP) s vészesen
hasonlónak a Társadalmi megújulás operatív program helyzetét, ahol „az uniós vizsgálatok jelentős
problémákat valószínűsítenek”. Utalt a kifizetések körüli lehetetlen állapotokra. Magyarország 2007–
13-as 8042 milliárd forintos uniós keretéből eddig 1282 milliárdot kaptak kézhez a
kedvezményezettek. Átlagosan 325 nap telik el a pályázat beadásától a kifizetés megkezdéséig.
Rendkívül lassan – több mint száz nap alatt – jut el a megítélt támogatás a projektjét megvalósító
nyerteshez. Az NFÜ elnöke ezzel magyarázta, hogy kiemelt helyet kapott a kifizetések felgyorsítása.
S végül még egy jelentős, össztársadalmi gond, amelyre Nyikos Györgyi a konzultációsorozat
keretében, a Joint Venture Szövetség pályázati rendezvényén hívta fel a figyelmet: Magyarországon
„komoly szemléleti probléma, hogy míg az „ikerdeficit” problémáját érezzük és az egyensúlyteremtés
halaszthatatlanságát elfogadjuk, addig a gazdasági és tudásteljesítmény hiányát nagyvonalúan
kezeljük”.
Bejelentett intézkedések 2011-re
•
•
•
•
•
•

20 százalékkal csökken a közreműködő szervezetek száma
10-nél kevesebb lesz a pályázatokhoz csatolandó mellékletek száma
30 százalékkal kevesebb oldalból áll majd az adatlap
más intézményektől (APEH, VPOP) nem kell igazolásokat kérni
15 nappal csökken a számlaalapú kifizetések átfutási ideje
2011 végére lehetővé válik a papírmentes pályázás

Mi kell a hazai kisvállalatok éledéséhez?
A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy a kis- és közepes vállalatokat helyzetbe hozza,
versenyképessé tegye nemzetközi viszonylatban, nem mellesleg az 1 millió új munkahely
teremtésében is kiemelt szerepet szánnak a szektornak. Ennek szolgálatában kidolgozták az Új
Széchenyi Terv vitairatát. A terv azonban nem győzte meg teljesen a hazai közgazdászokat arról,
hogy valóban el tudjuk érni a kitűzött célokat.
A magyar vállalatok innovációs hajlandósága alacsony – mondta Chikán Attila a Budapesti Corvinus
Egyetem közgazdászprofesszora a Magyar Narancsnak. A kisvállatok folyamatos és ésszerű
működésének kérdését kell felvetni. A magas adónál még nagyobb baj, ha bizonytalan, hogy mi lesz,
és nem lehet vele kalkulálni – tette hozzá a közgazdászprofesszor.
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Papp József, a Budapesti Corvinus Egyetem docense úgy gondolja, hogy a hazai KKV-szektor
versenyképtelen: az alacsony termelékenység következtében, ha a vállalatok minden
adókötelezettségnek eleget tennének, minden járulékot kifizetnének, akkor senki sem akarná
megfizetni termékeik és szolgáltatásaik árát. „A kis és középvállalkozások sajnos ma csak úgy
versenyképesek, ha a zsebbe adott bérrész segítségével megtakarítják a járulékok egy részét” –
vélekedett a közgazdász.
Az adók tehát nem arányosak a szektor teljesítőképességével, emiatt csak csalással lehetnek
versenyképesek – szögezte le Papp. „Ez önmagában korlátja annak, hogy a vállalkozások
növekedjenek, fejlődjenek” – tette hozzá.

Fellegi kiszámítható üzleti környezetet ígért
A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és az Európai Unió Bizottsága által szervezett kétnapos
konferencián Fellegi Tamás kijelentette, hogy az Orbán-kabinet minden lehetséges eszközt felhasznál
a gazdaságélénkítés, a befektetés-ösztönzés, valamint a stabil, kiszámítható és átlátható szabályzási,
gazdasági és üzleti környezet megteremtése érdekében. Fellegi Tamás kiemelte a
munkahelyteremtés fontosságát, valamint a hazai kis- és közép-vállalkozások meghatározó szerepét
a gazdasági teljesítmény és a foglalkoztatottság növekedésében. A miniszter rámutatott arra, hogy a
vállalkozások 99,9 százalékát kitevő kis- és középvállalkozások a vállalkozói szektorban alkalmazott
munkavállalók mintegy 69,4 százalékát foglalkoztatják.
A GKI más szempontok alapján gondolja azt, hogy az Új Széchenyi Terv jelenlegi formájában nem
tudja elérni a kitűzött célokat. Karsai Gábor, a GKI vezérigazgató-helyettese a HVG-nek elmondta:
érződik, hogy az ÚSZT mögött nincsenek háttérelemzések. A vágyak és a kívánságok anélkül
fogalmazódtak meg, hogy figyelembe vették volna a források korlátozottságát és a megvalósítás
mellékhatásait – fejtette ki Karsai.
Papp József szerint a magyar költségvetés volumene az, amely túlzott a magyar KKV szektor
teljesítőképességéhez mérten. „Ezért kell magas adókat kivetni, amelynek egy részét azonban a
vállalatok kénytelenek elcsalni” – vélekedett a BCE adjunktusa. Ennek okát abban látja a közgazdász,
hogy a pártok azon versenyeznek, ki mennyire tudja korrumpálni szavazóit. „A költségvetés terhére
igyekeznek szavazatokat vásárolni” – fogalmazott Papp.
Az Új Széchenyi Terv gyakorlatilag az Európai Uniós források átcsoportosításáról szól: a 2013-ig
rendelkezésre álló 1828 milliárd forint felét a jövőben kis- és közepes vállalatok fejlesztésére fordítaná
a kormány. A HVG-nek nyilatkozó Essősy Zsombor, a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt.
vezérigazgatója elmondta: nem kell feltétlenül átcsoportosítani a forrásokat, elegendő lehet az alapok
átnevezése.
A The Wall Street Journal bloggere a „gyógyító Magyarország” kitörési pontba kapaszkodott bele. A
magyarországi gyógyturizmusról szőtt vágyálmokkal kapcsolatban leírta: amíg az adósságokban úszó
magyar kórházak némelyikében még a WC-ülőkét is le kell láncolni, addig nem túl reális külföldi
gyógyturisták özönlését vizionálni.
A vitairat szerint elsősorban a kezdő, a banki finanszírozás szempontjából nem hitelképes vállalatokat
kell pénzügyi forráshoz juttatni. Karsai szerint a magyar KKV szektor egyik legnagyobb problémája,
hogy a fejlett országokhoz képest igen csekély a tartós fejlődésre képes vállalat – írja a HVG. A
pénzügyi intézetekre kivetett különadónak is jelentkeznek a hatásai: a bankadó bevezetése óta
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növekedtek a hitelekhez kapcsolódó díjak – derül ki a Bankometer.hu friss felméréséből. Az átutalások
esetében még a bankadó bejelentése előtt 20 százalékot meghaladó árcsökkenést, míg a bejelentést
követően 30 százalékot meghaladó emelkedést figyelhetünk meg.
Papp József úgy gondolja, hogy túl sokan kapnak nem megszolgált járadékot, túl sokan élveznek
olyan állami transzfereket, amelyre egyáltalán nincs szükségük. Megemlíti, hogy a magyar
közbeszerzések 25 százaléka túlárazott – melyet így lát a Transparency International, az Állami
számvevőszék, és a Közbeszerzési Tanács is – mondta Papp. „Ezerhatszáz milliárd volt a
közbeszerzések értéke 2008-ban, ebből négyszáz milliárd bizony magánzsebeket gazdagított,
mindenféle teljesítmények nélkül.”
A közgazdász kitér a makrogazdasági folyamatokra is: „Az a pénz, amit a túlárazott közbeszerzések
visszaszorításán és a vissza nem térítendő támogatások megvonásán, valamint egy jóval kevésbé
nagyvonalú szociális redisztribúción spórolni lehetne, megkönnyíthetné a folyamatot.” Jelenleg az
államadósság kamatait tudjuk csak fizetni, ha viszont tőkét nem törlesztünk, akkor annak terhei
megölnek bennünket. A vagyonadó bevezetését javasolja: akik korábban nem fizetek adót magas
jövedelmük után, így fizetnének, mely a társadalmi igazságosságot szolgálná – érvelt Papp.
A World Competitiveness Yearbook a cégek működési hatékonyságát vizsgálta. A 2008-as jelentésből
kiderül: a magyar KKV-szektor működésének hatékonysága nem alacsonyabb, mint a régiós
versenytársaké. Meghaladja Finnország, Németország és Észtország KKV-szektorának
hatékonyságát.

A kkv-k megmentik Európát?
Az uniós források átcsoportosításának engedélyezését kéri Brüsszeltől az Iposz
Az európai uniós források átcsoportosításának engedélyezését kérte Brüsszeltől a magyar családi,
kis- és középvállalkozások nevében Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz)
elnöke a szervezet 20. születésnapját ünneplő nemzetközi fórumon. Egyúttal javasolta, hogy a válság
elhúzódására tekintettel az Európai Unió a jövőben is tartsa meg a három évre szóló csekély összegű
(de minimis) támogatás 500 ezer euróra megemelt összegét. A más tagállamokból – Ausztriából,
Franciaországból, Németországból és Olaszországból érkezett – felszólalók ugyancsak a kkv-k
fokozott támogatására biztatták az EU-t a budapesti tanácskozáson.
Azzal érveltek: az európai vállalkozások 80 százalékát képviselő kkv-k alkotják a gazdaság gerincét,
és mint a mostani globális válság idején kiderült, stabilitási támaszt jelentenek a nehéz időkben is. A
krízis nem törte meg azt a dinamizmust, amely a kis- és középvállalkozói szektort 2000 óta általában
jellemzi – állapította meg Georg Toifl, a Kézművesek és Kis- és Középvállalkozások Európai
Szövetségének (UEAPME) elnöke. A szövetségnek a kontinens 34 országából 85 szervezet tagja,
ezek több mint 12 millió vállalkozást képviselnek és 55 millió embernek adnak munkát. Szerinte a kkvk jelentőségét már az EU is felismerte, ezt az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small
Business Act) elfogadása is bizonyítja. Ugyanakkor még mindig nem sikerült eléggé csökkenteni a
vállalkozások adminisztratív terheit. Az uniós források 15 százalékát irányozták elő a kkv-szektor
támogatására, ám ebből eddig 7 százalék jutott el a kedvezményezettekhez, s ez kevés.
Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a válság még nem ért véget, a bankoknak igazodni kell a
realitásokhoz. Új gazdasági és költségvetési helyzetet teremtett a krízis, amely az államokat és az EUt is racionalizálásra kényszeríti. Ezzel összhangban az uniós programok új generációjának is a
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költséghatékonyságot kellene a középpontba állítania. A kkv-k számára napjainkban a szakértelem
jelenti az egyik fő kihívást, ha ennek meg tudnak felelni, akkor képesek eleget tenni a piac és a
verseny, a technológiai fejlődés követelményeinek is – hangsúlyozta az UEAPME elnöke.
A kkv-k magyarországi támogatásáról szólva Leskó Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium
képviselője beszámolt az Iposz-fórum résztvevőinek az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) részletes
kidolgozásának előrehaladásáról. Mint mondta, a terv átfogó célja egymillió új, adózó munkahely
teremtése. Ennek érdekében az ÚSZT 2011. január 15-től számos pályázati konstrukcióval – viszsza
nem térítendő támogatásokkal, versenyképességi szerződésekkel és különböző pénzügyi
eszközökkel, valamint az üzleti környezet javításával, a vállalkozói készségek és ismeretek
bővítésével – kívánja szolgálni a hazai vállalkozások megerősítését.

Most is megéri pályázni!
Egy tudatos és versenyképes vállalkozás mindig tervez. Azért tervez, hogy a későbbiekben sikeres és
hatékonyan megvalósítható projektje legyen.
Aki mer, az nyerhet, az viszont tény, hogy egy sikeres projekt előkészítése számos „befektetést”,
illetve munkát igényel, és a leendő projektgazdáknak lesz tennivalójuk bőven. A sikerhez többek
között az is kell, hogy minden adottság és tényező körültekintően nagyító alá kerüljön a projektgazda
és a pályázati lehetőség szempontjából. Ezeket a vizsgálódásokat a projekttervezés előtt kell
megtenni. Igazából a munka java része akkor kezdődik, amikor a projektet meg kell valósítani – azaz
miután a pályázat nyert. Az elnyert támogatásokat szakszerűen és az elvárt feltételek szerint kell majd
elkölteni, kiegészítve a saját egyéb forrásokkal, önerővel. Ezt a folyamatot számos dokumentációs,
adminisztrációs és ellenőrzési feladat is kíséri. A sikeres pályázat mögött megalapozott és jól tervezett
projekt-előkészítő munka is áll, megfelelve a pályázat útmutatójának, a bírálati
szempontrendszereknek.
A jelenlegi időszak igen izgalmasnak tűnik a vállalkozások számára a támogatáspolitikai piacon.
Véleményezés alatt áll az Új Széchenyi-terv, valamint nagyon sok új változtatás, egyszerűsítés,
átcsoportosítás készül, s egy sor további lépés várható a kis- és középvállalkozásokat érintő, valamint
a részükre igénybe vehető források, pályázatok, lehetőségek terén. A hazai kkv-k számára sok
kellemes meglepetésben gazdag lesz a közeljövő: nemcsak azért, mert a kormány egyszerűsítéseket
tervez a vállalkozások adminisztratív és egyéb terhei kapcsán, de a források, támogatások,
hitellehetőségek terén is érezhető, hogy nagy dolgok vannak készülőben. A forrásokért a jövőben is
versenyezni kell, bár az elmúlt időszakban is egyre inkább elterjedtek az egyszerűsített eljárásrend alá
tartozó, kisebb beruházásokat támogató pályázatok.
Alapvetően minden Budapesten és Pest megyén kívüli vállalkozásnak könnyebb, előnyösebb a
helyzete a támogatási intenzitások alapján. A konvergenciarégiókban lévő vállalkozások 35-50
százalékos nagyságrendű támogatási intenzitást kaphatnak. A megye vállalkozásai a regionális
programkeret vonatkozásában is pályázhatnak (NYDOP ), valamint a Gazdaságfejlesztési operatív
program (GOP) lehetőségeiben is érintettek.
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EU-pénzek - Fogy az idő
Két éve tart a krízis, forog az örvény, és sorra rántja le a mélybe a cégeket. A válság hullámai közt
vergődő magyar vállalkozások számára az EU-források jelenthetik a (talán életmentő) lélegzetvétel
lehetőségét. Ez indokolja, hogy az elmúlt hetekben a terület szakértői mellett a különböző érintett
vállalkozói csoportok, érdekvédelmi szervezetek lélekszakadva igyekeztek hangsúlyozni, milyen
sürgetőnek tartják a támogatások hazai rendszerének átalakítását. A segélykiáltásnak is beillő
nyilatkozatok növekvő hangzavarában azonban egy, igen jelentős részlet elsikkadni látszik: mégpedig
a „Hogyan?”.
Az uniós pályázatok hazai rendszerének széttagoltsága nehézkessé, lassúvá teszi a folyamatokat, és
akadályozza a pénzek mielőbbi, érdemi hasznosulását. Ma már tudjuk: ezen mindenki (szakértők,
közreműködők, pályázók) változtatni akar.
A jó hír, hogy az operatív programok pénzügyi keretei között, illetve azokon belül van mód az
átcsoportosításra. A rossz hír: fogytán az idő. Egyrészt az átcsoportosítás folyamata legkevesebb 6
hónapot vesz igénybe, másrészt a források felhasználása határidőhöz kötött, az EU ugyanis csak egy
megadott időszakra biztosítja a kereteket, amit ha túllépünk, a fel nem használt források az ország
számára elvesznek.
Meglepő módon Magyarország jogában áll egy sor olyan kérdésben dönteni, amit nem is feltételezne
a „halandó”. Az első, alapvető jogunk, hogy meghatározzuk a projektek végrehajtási rendjét. Magyar
hatáskörben dől el az is, hogy mekkora előleg fizethető ki az elnyert támogatásból, bár igaz, hogy az
előleg értéke nem hívható le, vagyis ez az összeg a számlák beérkezéséig az esetek többségében a
magyar költségvetést terheli.
Relatíve szabad kezet kapnak a tagországok – így Magyarország is – a támogatások
intézményrendszerének megalkotása terén is. Összefoglalva: a megfelelő ellenőrzési, irányítási
rendszer bevezetése, működtetése a tagállam felelőssége, az EU csak a rendszer működési elveit írja
elő.
Itt van tehát egy rendszer, amely működik, azonban túl szövevényes, s ezért eredményei nem
kielégítők. Átalakítása ugyan időigényes, de nem lehetetlen. Ma már nem kérdés, hogy e
szisztémához hozzá kell nyúlni, különben súlyos pénzektől eshet el az ország. Meg kell szüntetni a
rossz rögzüléseket, ki kell emelni belőle – mint a marokkóból – a zavaró, hibás elemeket, a lehető
legkisebb megrázkódtatást okozva. No igen… 7 irányító hatóságot, 16 közreműködő szervezetet, több
mint 1 300 pályázati konstrukciót és nem utolsó sorban 2.500 fő munkáját érintő racionalizálásról van
szó. És persze, több száz futó projektről.

Az Új Széchenyi-terv honlapja startolt
A Nemzetgazdasági Minisztérium elindította az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) honlapját,
a www.szechenyiterv.gov.hu -t. A weboldalra minden, az ÚSZT-vel kapcsolatos információt feltesznek.
Az Új Széchenyi-terv szakmai konzultációsorozata jelenleg is zajlik, ezért az egyes programpontok
alatt található információk folyamatosan frissülnek. Az Új Széchenyi-terv, a magyar gazdaság talpra
állításának és felemelkedésének programja 2011. január 15-én indul.
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Vállalkozások, figyelem! Ilyen pályázatokat tervez a kormány
Az Új Széchenyi Terv egyfajta szövetség a kormány, az államapparátus és a vállalkozások között,
vagyis annak részleteit együtt kell kidolgozni - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára a Napi Gazdaság kkv-konferenciáján.
A programmal kapcsolatban szeptember közepéig tudták az érintettek megosztani ötleteiket a
minisztériummal, ezeket október végéig tekintik át, majd november végéig alakítják ki az új
pályázatokat. A program célja egymillió új munkahely létrehozása. Erre azonban csak szabad
vállalkozások képesek, a mostani nyűg és nehézség mellett ez lehetetlen. Meg kell szabadítani a
cégeket ezektől a nyűgöktől - a folyamat már elindult például a társasági adó mértékének
leszállításával.
Az adónemek száma csökkent ugyan, de Cséfalvay el tudna képzelni tíz-tizenkét adónemmel működő
rendszert is. Ennek egyik előnye az lenne, hogy ami nincs, annak nincs adminisztrációja sem. Az
adminisztrációs terheket ütemesen négy év alatt kellene leépíteni. A teljes szektor adminisztrációs
költsége 2800 milliárd forint, ebből 800 milliárdot éreznek tehernek a vállalkozások, a felesleges,
többszöri adatszolgáltatás tartozik például ide. A kormány ezt a 800 milliárdot tervezné leépíteni ebben az első csomag, ami nagyjából 80 milliárd forint összeget jelent, már jövőre meglehet.
Összesen 1800 milliárd forint van szabadon, amelyet elkötelezettség nélkül felhasználhat a Széchenyi
Terv. Ennek felét közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítanák. Az az érthetetlen nonszensz, hogy az
összes uniós forrás 16 százaléka jutott közvetlenül gazdaságfejlesztésre, nem maradhat fenn mondta az államtitkár hozzátéve, hogy az is hihetetlen pazarlás, ahogyan a pályáztatás zajlik.
Azt a hibás gondolkodással is fel kellene hagyni, hogy egy cég csak forrást keres, majd azt
felhasználja valamire. A fejlesztéséhez kell inkább a forrást megkeresnie, ellenkező esetben nem
lehet munkahelyeket teremteni. Nem az a cél, hogy a pályázatírókkal egyeztetve alakítsák át az
adminisztrációt, hanem az, hogy a cégek maguk is el tudják készíteni a pályázatot. A pályázatírókra
persze szükség van, hogy a benyújtott programok professzionálisak legyenek. Az ő tapasztalatukra
egyébként akkor számít majd a kormány, amikor a konkrét pályázatokat kezdik kialakítani.
Többféle pályázati programban gondolkodnak. Szeretnék csökkenteni a klasszikus vissza nem
térítendő pályázatokat, ezek kvázi automatikus tenderek lennének, ilyenek voltak a régi Széchenyi
Terv gépbeszerzései vagy a telephelyfejlesztések. Az üzleti környezet javítását segítené a másik
csoport - itt is vannak már példák, itt kalszterek, logisztikai központok fejlesztésére kell gondolni. A
Széchenyi Terv keretében 150 ezer új munkahelyet jöhet létre.

Uniós segítség a kkv-k fejlesztéséhez
Mini Europe. A nők és a fiatalok vállalkozási ösztönzéséről és már bevált gyakorlatairól tanácskoztak
tegnap Debrecenben az EU Mini Europe programjában részt vevő régiók képviselői: vállalkozók,
fejlesztési és önkormányzati szakértők, civilszervezeti projektmenedzserek és kutatók. A kis- és
középvállalkozások fejlesztését, a vállalkozási lehetőségeket a legjobb gyakorlatokkal népszerűsítő
uniós projekt, noha 2011. augusztusi lezárásáig még sok idő van hátra, máris nagy figyelmet keltett
eredményeivel, népszerű lett az európai régiók körében – közölte Andreis Greiner, a Mini Europe
monitoring testületének elnöke. Emlékeztetett arra, hogy az integráció Interreg IVC programja
keretében megvalósuló vállalkozásfejlesztési kísérleti modellt három éven át 1,9 millió euróval
támogatja az EU.
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Hollandiában Dél-Svédország példáját követve 35 fiatalt vontak be a „Nyári vállalkozó” képzésbe, s
közülük tíz már elindította saját vállalkozását. A hollandiai tapasztalatokról szólva Karin Maatje,
Flevoland régió képviselője elmondta: hasonlóan sikeres volt a „Nyári dizájner” programjuk is,
amelynek keretében egyetemisták bevonásával igyekeztek „feldobni”, piac- és versenyképessé tenni
egy-egy elakadt vállalkozás termék- és szolgáltatáskínálatát.
A tematikus konferencia meglepetése Münnich Zsófia, Észak-Alföld régió projektmenedzsere szerint
az volt, hogy a nyolc érintett EU-tagállam – Nagy-Britannia, Görögország, Hollandia, Magyarország,
Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország – mellett megfigyelőként immár Ukrajna két
régiója is képviseltette magát a debreceni tanácskozáson. KoM

Miben segít a Mini Europe? (a kis- és középvállalkozások számára)







Fenntartható vállalkozási környezet
Tudástranszfer a vállalkozások és felsőoktatási intézmények között
A kkv-k nemzetközivé válása
Új pénzügyi eszközök
Innováció
Új célcsoportok (nők, fiatalok) vállalkozásindítása

Lehet-e milliókhoz jutni piaci kamat alatt?
A Széchenyi kártya program keretében huszonötmilliós hitelhez nyolcvanmilliós forgalmat kell
produkálnia egy cégnek, de még így is olcsóbban megússza, mintha banki kölcsönt venne fel.
Hét évvel ezelőtt még csak egymillió forint volt a hitelkeretünk, ma már 25, a forgalmunk pedig
ötszöröse az akkorinak - mondta büszkén Gulyás Sándor, a munkaruhákat forgalmazó Dodo 2000 Kft.
tulajdonosa hozzátéve a cég eredményeit a Széchenyi kártya programnak köszönheti. Kölcsön nélkül
ugyanis - mint hangsúlyozta a tulajdonos - a cég nem tudott volna időben fizetni a beszállítóinak és
ezáltal olyan kedvezményeket kialkudni, hogy jelentős versenyelőnyre tegyen szert.
Idén eddig összesen 7 ezer milliárd forintnyi folyószámla hitelt igényeltek a vállalkozók, amelyből 5
ezret már ki is fizettek. A kölcsönhöz nincs szükség ingatlanfedezetre, de a cég forgalmának el kell
érnie a felvett összeg négyszeresét, így ahhoz, hogy egy vállalkozás kihasználhassa a Széchenyi
kártya maximális, 25 millió forintos hitelkeretét 80 millió forintos bevételt kell produkálnia éves szinten,
mondta Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója. A szigorú feltételeket azzal magyarázza, ez
nem egy kisvállalkozókat mentő hitel, nem vissza nem térítendő támogatás. Ehelyett a cégek talpon
maradását hivatott könnyíteni, egyebek között azzal, hogy a kamat még sosem volt magasabb 10
százaléknál, vagyis a szokásos piaci érték alatti.
Hasonló nagyságú kamata van az egy hónapja - szintén a program keretében - bevezetett
forgóeszközhitelnek is, amelyet négy hét alatt 100-an igényeltek, a kérelmek elbírálása már
folyamatban van - mondta a vezérigazgató. A szeptemberben piacra dobott beruházási hitellel, önerő
nélkül, 10 év alatt akár 50 millió forinthoz is juthatnak a cégek, de ehhez egy 1,5-2 éves
egyszerűsített üzleti tervet kell készíteniük. A hitel visszafizetésekor 8.5 százalékos kamatot
számítanak fel.
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Ritkán, de megesik, hogy visszautasítják a hitelkérelmet, amiatt, hogy a cégnek APEH-tartozása van,
BAR-listán szerepel vagy mínuszos a mérlege. A formai hibák száma viszont elenyésző, legfeljebb 5
vállalkozás hitelkérelmében fordult elő.

Fontos adózási változás! Így kell megosztani a bevételt
Az idén júliustól hatályos szabályozás szerint a második félévben már kedvezményesen adózhat a
cégek java része. A megosztást a naptári napokra és nem a bevételszerzés ideje alapján kell
megosztani.
Az idén júliustól visszamenőlegesen hatályos az augusztus 16-tól életbe lépett tíz százalékos
társasági adómérték szabályozása 500 millió forint adóalapig - mondta Ácsné Molnár Judit, az APEH
ügyfélkapcsolati főosztályának szakértője a Napi Gazdaság kkv-konferenciáján. Az idei évre az
átmeneti szabályozás értelmében meg kell osztani a bevételt, vagyis a naptári napoknak megfelelően
kell kezelni a július előtti és az azt követő időszakot.
Az első félévre így csak 50 millió forintig lehet igénybe venni a kedvezményes, tíz százalékos
adókulcsot és figyelembe kell venni a korábbi előírásokat is, vagyis többek között azt, hogy az így
megspórolt adót csak saját fejlesztésre használhatja fel, szabadon nem elkölthető. A második félévre
azonban 250 millió forint adóalapig megkötések nélkül alkalmazható a tíz százalékos kulcs, és
bármilyen más kedvezmény is igénybe vehető. Azt nem szabad azonban elfelejteni, hogy nemcsak a
bevételeket, hanem a kiadásokat is arányosítva kell számításba venni. Vagyis nem lehet figyelembe
venni azt, hogy adott költség az év elején jelentkezett-e vagy csak az év végén, s azt sem, hogy mikor
van egy cégnek nagy forgalma, tavasszal vagy télen.
Az is fontos, hogy azok, akik eddig igénybe tudták venni a kedvezményes kulcsot, azoknak tartaniuk
kell magukat ahhoz a megkötéshez, hogy a megspórolt adót lekötött tartalékban kell kimutatniuk, és
azt legfeljebb négy év alatt kell felhasználniuk. Vagyis 2014 végéig él ez a megkötés.
Az eltérő üzleti éveseknek figyelniük kell
Ezek a szabályozások csak a naptári év szerint elszámoló cégekre vonatkozik. Az eltérő üzleti év
szerint elszámolókra aszerint vonatkozik az új szabály, hogy mikor volt a fordulójuk - ismertette a
minap a Deloitte. Ha a törvény kihirdetése, vagyis augusztus 16-a előtt, akkor a régi szabályokat kell
alkalmazniuk a teljes 2010-es évre, ha a fordulónap augusztus 16-a előtti, az igénybe veheti már az
idén is a kedvezményes kulcsot. Ez nyilván nem érint majd tömegeket, eltérő üzleti évet a
vállalkozások nagyjából öt százaléka alkalmaz.

Vállalkozások, figyelem! Ilyen pályázatokat tervez a kormány
Az Új Széchenyi Terv egyfajta szövetség a kormány, az államapparátus és a vállalkozások között,
vagyis annak részleteit együtt kell kidolgozni - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára a Napi Gazdaság kkv-konferenciáján.
A programmal kapcsolatban szeptember közepéig tudták az érintettek megosztani ötleteiket a
minisztériummal, ezeket október végéig tekintik át, majd november végéig alakítják ki az új
pályázatokat. A program célja egymillió új munkahely létrehozása. Erre azonban csak szabad
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vállalkozások képesek, a mostani nyűg és nehézség mellett ez lehetetlen. Meg kell szabadítani a
cégeket ezektől a nyűgöktől - a folyamat már elindult például a társasági adó mértékének
leszállításával.
Az adónemek száma csökkent ugyan, de Cséfalvay el tudna képzelni tíz-tizenkét adónemmel működő
rendszert is. Ennek egyik előnye az lenne, hogy ami nincs, annak nincs adminisztrációja sem. Az
adminisztrációs terheket ütemesen négy év alatt kellene leépíteni. A teljes szektor adminisztrációs
költsége 2800 milliárd forint, ebből 800 milliárdot éreznek tehernek a vállalkozások, a felesleges,
többszöri adatszolgáltatás tartozik például ide. A kormány ezt a 800 milliárdot tervezné leépíteni ebben az első csomag, ami nagyjából 80 milliárd forint összeget jelent, már jövőre meglehet.
Összesen 1800 milliárd forint van szabadon, amelyet elkötelezettség nélkül felhasználhat a Széchenyi
Terv. Ennek felét közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítanák. Az az érthetetlen nonszensz, hogy az
összes uniós forrás 16 százaléka jutott közvetlenül gazdaságfejlesztésre, nem maradhat fenn mondta az államtitkár hozzátéve, hogy az is hihetetlen pazarlás, ahogyan a pályáztatás zajlik.
Azt a hibás gondolkodással is fel kellene hagyni, hogy egy cég csak forrást keres, majd azt
felhasználja valamire. A fejlesztéséhez kell inkább a forrást megkeresnie, ellenkező esetben nem
lehet munkahelyeket teremteni. Nem az a cél, hogy a pályázatírókkal egyeztetve alakítsák át az
adminisztrációt, hanem az, hogy a cégek maguk is el tudják készíteni a pályázatot. A pályázatírókra
persze szükség van, hogy a benyújtott programok professzionálisak legyenek. Az ő tapasztalatukra
egyébként akkor számít majd a kormány, amikor a konkrét pályázatokat kezdik kialakítani.
Többféle pályázati programban gondolkodnak. Szeretnék csökkenteni a klasszikus vissza nem
térítendő pályázatokat, ezek kvázi automatikus tenderek lennének, ilyenek voltak a régi Széchenyi
Terv gépbeszerzései vagy a telephelyfejlesztések. Az üzleti környezet javítását segítené a másik
csoport - itt is vannak már példák, itt kalszterek, logisztikai központok fejlesztésére kell gondolni. A
Széchenyi Terv keretében 150 ezer új munkahelyet jöhet létre.

Uniós segítség a kkv-k fejlesztéséhez
Mini Europe. A nők és a fiatalok vállalkozási ösztönzéséről és már bevált gyakorlatairól tanácskoztak
tegnap Debrecenben az EU Mini Europe programjában részt vevő régiók képviselői: vállalkozók,
fejlesztési és önkormányzati szakértők, civilszervezeti projektmenedzserek és kutatók. A kis- és
középvállalkozások fejlesztését, a vállalkozási lehetőségeket a legjobb gyakorlatokkal népszerűsítő
uniós projekt, noha 2011. augusztusi lezárásáig még sok idő van hátra, máris nagy figyelmet keltett
eredményeivel, népszerű lett az európai régiók körében – közölte Andreis Greiner, a Mini Europe
monitoringtestületének elnöke. Emlékeztetett arra, hogy az integráció Interreg IVC programja
keretében megvalósuló vállalkozásfejlesztési kísérleti modellt három éven át 1,9 millió euróval
támogatja az EU.
Hollandiában Dél-Svédország példáját követve 35 fiatalt vontak be a „Nyári vállalkozó” képzésbe, s
közülük tíz már elindította saját vállalkozását. A hollandiai tapasztalatokról szólva Karin Maatje,
Flevoland régió képviselője elmondta: hasonlóan sikeres volt a „Nyári dizájner” programjuk is,
amelynek keretében egyetemisták bevonásával igyekeztek „feldobni”, piac- és versenyképessé tenni
egy-egy elakadt vállalkozás termék- és szolgáltatáskínálatát.
A tematikus konferencia meglepetése Münnich Zsófia, Észak-Alföld régió projektmenedzsere szerint
az volt, hogy a nyolc érintett EU-tagállam – Nagy-Britannia, Görögország, Hollandia, Magyarország,

___________________________________________________________________________
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

Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország – mellett megfigyelőként immár Ukrajna két
régiója is képviseltette magát a debreceni tanácskozáson. KoM
Miben segít a Mini Europe? (a kis- és középvállalkozások számára)







Fenntartható vállalkozási környezet
Tudástranszfer a vállalkozások és felsőoktatási intézmények között
A kkv-k nemzetközivé válása
Új pénzügyi eszközök
Innováció
Új célcsoportok (nők, fiatalok) vállalkozásindítása

Lehet-e milliókhoz jutni piaci kamat alatt?
A Széchenyi kártya program keretében huszonötmilliós hitelhez nyolcvanmilliós forgalmat kell
produkálnia egy cégnek, de még így is olcsóbban megússza, mintha banki kölcsönt venne fel.
Hét évvel ezelőtt még csak egymillió forint volt a hitelkeretünk, ma már 25, a forgalmunk pedig
ötszöröse az akkorinak - mondta büszkén Gulyás Sándor, a munkaruhákat forgalmazó Dodo 2000 Kft.
tulajdonosa hozzátéve a cég eredményeit a Széchenyi kártya programnak köszönheti. Kölcsön nélkül
ugyanis - mint hangsúlyozta a tulajdonos - a cég nem tudott volna időben fizetni a beszállítóinak és
ezáltal olyan kedvezményeket kialkudni, hogy jelentős versenyelőnyre tegyen szert.
Idén eddig összesen 7 ezer milliárd forintnyi folyószámla hitelt igényeltek a vállalkozók, amelyből 5
ezret már ki is fizettek. A kölcsönhöz nincs szükség ingatlanfedezetre, de a cég forgalmának el kell
érnie a felvett összeg négyszeresét, így ahhoz, hogy egy vállalkozás kihasználhassa a Széchenyi
kártya maximális, 25 millió forintos hitelkeretét 80 millió forintos bevételt kell produkálnia éves szinten,
mondta Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója. A szigorú feltételeket azzal magyarázza, ez
nem egy kisvállalkozókat mentő hitel, nem vissza nem térítendő támogatás. Ehelyett a cégek talpon
maradását hivatott könnyíteni, egyebek között azzal, hogy a kamat még sosem volt magasabb 10
százaléknál, vagyis a szokásos piaci érték alatti.
Hasonló nagyságú kamata van az egy hónapja - szintén a program keretében - bevezetett
forgóeszközhitelnek is, amelyet négy hét alatt 100-an igényeltek, a kérelmek elbírálása már
folyamatban van - mondta a vezérigazgató. A szeptemberben piacra dobott beruházási hitellel, önerő
nélkül, 10 év alatt akár 50 millió forinthoz is juthatnak a cégek, de ehhez egy 1,5-2 éves
egyszerűsített üzleti tervet kell készíteniük. A hitel visszafizetésekor 8.5 százalékos kamatot
számítanak fel.
Ritkán, de megesik, hogy visszautasítják a hitelkérelmet, amiatt, hogy a cégnek APEH-tartozása van,
BAR-listán szerepel vagy mínuszos a mérlege. A formai hibák száma viszont elenyésző, legfeljebb 5
vállalkozás hitelkérelmében fordult elő.
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Fontos adózási változás! Így kell megosztani a bevételt
Az idén júliustól hatályos szabályozás szerint a második félévben már kedvezményesen adózhat a
cégek java része. A megosztást a naptári napokra és nem a bevételszerzés ideje alapján kell
megosztani.
Az idén júliustól visszamenőlegesen hatályos az augusztus 16-tól életbe lépett tíz százalékos
társasági adómérték szabályozása 500 millió forint adóalapig - mondta Ácsné Molnár Judit, az APEH
ügyfélkapcsolati főosztályának szakértője a Napi Gazdaság kkv-konferenciáján. Az idei évre az
átmeneti szabályozás értelmében meg kell osztani a bevételt, vagyis a naptári napoknak megfelelően
kell kezelni a július előtti és az azt követő időszakot.
Az első félévre így csak 50 millió forintig lehet igénybe venni a kedvezményes, tíz százalékos
adókulcsot és figyelembe kell venni a korábbi előírásokat is, vagyis többek között azt, hogy az így
megspórolt adót csak saját fejlesztésre használhatja fel, szabadon nem elkölthető. A második félévre
azonban 250 millió forint adóalapig megkötések nélkül alkalmazható a tíz százalékos kulcs, és
bármilyen más kedvezmény is igénybe vehető. Azt nem szabad azonban elfelejteni, hogy nemcsak a
bevételeket, hanem a kiadásokat is arányosítva kell számításba venni. Vagyis nem lehet figyelembe
venni azt, hogy adott költség az év elején jelentkezett-e vagy csak az év végén, s azt sem, hogy mikor
van egy cégnek nagy forgalma, tavasszal vagy télen.
Az is fontos, hogy azok, akik eddig igénybe tudták venni a kedvezményes kulcsot, azoknak tartaniuk
kell magukat ahhoz a megkötéshez, hogy a megspórolt adót lekötött tartalékban kell kimutatniuk, és
azt legfeljebb négy év alatt kell felhasználniuk. Vagyis 2014 végéig él ez a megkötés.
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