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Zárás előtt a sztárpályázat
Mikro- és kisvállalkozások 2010. október 4-ig pályázhatnak technológiafejlesztésre a Középmagyarországi operatív program (KMOP) keretében, a Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP)
december 31-ig várja a pályázatokat. Mivel eddig is rendkívül népszerűnek bizonyult ez a konstrukció,
tanácsos igyekezni a beadással. A két kiírás együttes kerete 13,9 milliárd forint. Ebből a kiíró Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség előzetes kalkulációja szerint összesen 1390–1800 projekt kaphat európai uniós
támogatást.
A pályázat alapvető célja, hogy a technológiai fejlesztés, korszerűsítés segítségével növelje a mikroés kisvállalkozások jövedelemtermelő képességét.
A két kiírásra gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók jelentkezhetnek. A pályázó
két lehetőség közül választhat. Ha árbevételre vonatkozó vállalás mellett kötelezi el magát, úgy azt
forintban vagy euróban kifejezve teljesítheti, erről a projekt befejezési évét közvetlenül követő második
üzleti év végén dönthet. A másik lehetőség az alkalmazotti létszámmal kapcsolatos: ebben az esetben
vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos
statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökken a bázislétszám alá. A vállalások teljesülését a
projekt befejezési évét követő második üzleti év lezárása után ellenőrzik. Ha a fenti vállalások egyike
megvalósul, a kötelezettségvállalás teljesítettnek minősül.
A támogatható tevékenységek körébe tartoznak a technológiai fejlesztést eredményező beruházások
(új vagy használt eszköz beszerzése), az információtechnológia-fejlesztés, a doménnév-regisztráció
és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, az ehhez kapcsolódó honlap elkészítése, valamint a
minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
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tanúsíttatása. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére
megkezdhető.
A GOP-kiírásnál a támogatás mértéke a tervezési-statisztikai konvergencia régiók közül ÉszakMagyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon 50, Közép-Dunántúlon 40 és
Nyugat-Dunántúlon 30 százalékos lehet. A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási
térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékkal növelhetők. A
KMOP-kiírásnál a támogatás mértéke Pest megyében maximum az összes elszámolható költség 30,
Budapesten 25 százaléka lehet. Fontos ügyelni arra, hogy az utóbbi esetben a támogatás mértéke
2011. január 1-jétől 10 százalékra csökken. Itt a maximális támogatási intenzitások a regionális
támogatási
térképen
meghatározottakhoz
képest
mikroés
kisvállalkozásoknál
20,
középvállalkozásoknál 10 százalékkal növelhetők.
A két kiírásnál fontos kikötés az is, hogy a pályázónak legalább a projekt elszámolható
összköltségének 25 százalékát kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Jó hír, hogy a két kiírás
keretében indokolt esetben előleg kapható a támogatás 25 százaléka erejéig. Ugyanakkor nem
igényelhető előleg akkor, ha a támogatást egy összegben fizetik ki, azaz a kedvezményezett
egyösszegű elszámolónak minősül.
Fontos információ még, hogy a hiánytalan benyújtástól számított 15 napon belül a pályázatot
befogadják, és a döntéshozó jóváhagyását követően megkapja a támogatást. Ennek tényéről és a
támogatói döntés dátumáról a közreműködő szervezet a pályázót írásban, a támogató levél
megküldésével értesíti.

Áttörés a keretprogramnál
Az Európai Bizottság a válságból való kilábalás és a fejlődés egyik fontos eszközének tekinti a
kutatás-fejlesztést és innovációt. Ennek megfelelően a 7. keretprogram új pályázati felhívásaiban
összesen 6,4 milliárd eurót irányoztak elő 2011-re kutatás-fejlesztési és innovációs projektek
támogatására. Ez az összeg a szakértők szerint rekordnak számít, mivel 12 százalékkal nagyobb a
2010-es és 30-cal a 2009-es keretnél. A pályázati források megemelésével az Európai Bizottság a
versenyképességet javító fejlesztések mellett olyan társadalmi kihívásokra is választ vár, mint az
éghajlatváltozás, az energia- és az élelmiszer-ellátás biztonsága, egészségvédelem és a
népességöregedés.
Brüsszeli becslések szerint a keretből mintegy 16 ezer pályázó – kutatóintézetek, egyetemek és ipari
cégek, köztük 3000 kis- és középvállalkozás – részesülhet támogatásban, és a projektek segítségével
165 ezer új munkahely jöhet létre. Különösen nagy hangsúlyt helyez az Európai Bizottság a kkv-k
részvételének fokozására, ennek elérésére mintegy 800 millió euró az előirányzat. A tervek szerint az
egészségipar, a tudásalapú biogazdaság, a környezetvédelem és a nanotechnológia területén a
támogatások 30-50 százalékát kkv-knak kell kapniuk.
Egészségprojektekre csaknem 700 millió euró, az információs és kommunikációs technológiák
kutatására 1,2 milliárd euró áll rendelkezésre. Több mint 1,3 milliárd eurót irányoztak elő a
legkreatívabb és legkiválóbb kutatók számára saját kutatócsoportjaik felépítésére vagy
megerősítésére. A kutatók Európán belüli mobilitására, valamint Európába történő visszavonzására
772 millió euró áll rendelkezésre a Marie Curie-ösztöndíjprogram keretében.
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A keretprogramban való részvétel számos előnnyel jár: a nemzetközi színtéren való megmérettetést
és megjelenést jelent, lehetőség nyílik új tudás és technológia megszerzésére, új kutatási kapcsolatok
kialakítására, rendkívül magasan képzett szakemberek bevonására a hazai kutatási tevékenységbe. A
pályázatokat nemzetközi konzorciumoknak kell benyújtaniuk közvetlenül az Európai Bizottsághoz.

Megkönnyítené a kormány a kkv-k részvételét az uniós Jeremie programban
Szeptember végén sorsdöntő tanácskozást tartanak Brüsszelben az Európai Bizottság és a 27 EUtagállam szakértői a kis- és középvállalkozásokat finanszírozási eszközökkel (mikrohitel, garancia,
kockázati tőke) támogató Jeremie program jövőjéről. A 2013 utáni időszak kohéziós kérdéseiről már
javában zajlik a vita az Európai Unióban, ennek egyik fontos állomása a szóban forgó Jeremieeszmecsere is. Az 5. kohéziós jelentés a tervek szerint november elején jelenik meg. Mint az illetékes
EU-biztos, Johannes Hahn környezetéből közölték, az Európai Bizottság ebben a jelentésben teszi
közzé a kohéziós politika reformjával kapcsolatos elképzeléseinek néhány kulcselemét.
A Jeremie program az Európai Bizottság, az Európai Befektetési Alap és az Európai Befektetési Bank
közös kezdeményezése. Azzal a céllal indították el 2007-től, hogy segítse a kis- és
középvállalkozások finanszírozását, új, innovatív üzleti konstrukciók kialakítását, kockázatitőke-, hitelés a garanciaalapok bevonásával. A tagállamok és a régiók a rendelkezésükre álló strukturális
alapokból különíthettek el forrást erre a programra.
A pénzügyi és gazdasági válság következtében azonban változtak a körülmények a pénzpiacokon: a
likviditás hiánya, a jelentősen megnőtt kockázat idegenkedést váltott ki a programba bevont
szolgáltatókból. A kkv-k oldaláról hirtelen lényegesen nagyobb lett a kereslet a garanciatermékek iránt,
ugyanakkor csökkent az igény a kockázatitőke-bevonásra. A számok nyelvére lefordítva, 15 EUtagállamban összesen 28 Jeremie-alap jött létre. Ezek eddig együttesen 3,1 milliárd eurót helyeztek ki
a kkv-khoz.
„Egy merőben új támogatási struktúrát honosítottunk meg a Jeremie programmal, amely visszaforgó
jellegének köszönhetően úgy támogatja a kis- és középvállalkozásokat, hogy közben az alap nagy
része megmarad, és így újra felhasználhatóvá válik” – reagált megkeresésünkre a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium. A tárca szerint ugyanakkor fontos hangsúlyozni azt is, hogy a program volumenében az
előző kormányzat alatt nem tudott kiemelkedő szerepet betölteni a kkv-k finanszírozásában. Ez jól
látható a program során eddig történt kifizetésekből is: a 2007–13-as időszakra rendelkezésre álló
199,3 milliárd forintos keretből, melynek csaknem a teljes összegét lekötötték a közvetítő szervezetek,
csak mintegy 28,8 milliárd forintot helyeztek ki a kis- és középvállalkozások részére. „A kormány
továbbra is fontosnak tartja a Jeremie program működtetését, ugyanakkor a kis- és középvállalkozói
szektor forráshoz jutásának javítása érdekében úgy kívánja átalakítani a programot, hogy a korábbinál
jóval több forrás kihelyezése váljon lehetővé e célcsoport számára” - közölte a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium.
Sok a befektetési lehetőség, ám a kis- és középvállalkozásoknak nemcsak forrásra, hanem kapcsolati
hálóhoz való hozzáférésre, pontos üzleti tervekre, fejlődésre és expanzióra van igénye. Ezért a
Jeremie típusú kockázati befektetéseknél alapvetően fontos, hogy a tőkekihelyezés piaccentrikus,
nyereségorientált üzlet legyen, amely hozzásegíti a vállalkozást céljai eléréséhez. Konkrétan a Primus
a tavalyi alapkezelői pályázaton 4,4 milliárd forint tőkét nyert, és ezt 1,8 milliárd forint magántőkével
kiegészítve adja tovább a kkv-knak. Eddig náluk három befektetési döntés született, összesen 760
millió forint kihelyezéséről, és a cég még két döntést tervez az idén.
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100 milliót is kaphatnak
A kibővült Széchenyi Kártya Program keretében akár 100 millió forint támogatott hitel is felvehető.
A Kormány a Széchenyi Kártya Program kiterjesztésével a kis- és középvállalatok kedvezményes,
csökkentett adminisztrációjú finanszírozását kívánja támogatni. Szeptember 1-től a folyószámlahitel
mellett lehetősége van a vállalkozásoknak forgóeszköz, valamint beruházási hitel felvételére, valamint
a jövő év elejétől elindul a pályázaton elnyert forrásokhoz önerőt biztosító finanszírozás is.
A Program három elemével egy vállalkozás akár 100 millió forint támogatott hitelhez is juthat. A
termékek egymásra épülnek, megfelelő háttér esetén akár mindhárom hitellehetőség kihasználható. A
folyószámla és a forgóeszköz hitelek jelzálog nélküliek. Ezek már most keresett termékké váltak a
kkv-k körében, hiszen a cégek saját napi működésének finanszírozását is lehetővé teszik. A hitelek
állami kamattámogatása 2 százalék, a termékek ára 8,5 – 9,6 százalék körül mozog. Krisán László, a
KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte, ezek az arányok maradnak is, az emelés senkinek nem
érdeke. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ és a KA-VOSZ közös munkájának
eredményeképpen megszületett Széchelnyi Kártya Program a mikro-, kis-, és középvállalkozási
szektor érdekeit kívánja szolgálni, és várhatóan élénkíteni fogja a vállalkozások beruházási és
társulási kedvét. Krisán László lapunknak elmondta, mint érdekképviseleti szervezet a VOSZ és a KAVOSZ az egyszerű hozzáférhetőséget, a bürokráciamentes ügyintézést, és a teljes körű tájékoztatást
kívánja megvalósítani.

Kevesebb pályázathoz több figyelem kell
A hazai vállalkozások főként az interneten keresztül értesülnek az uniós forrású pályázati
lehetőségekről. Ha pedig információra van szükségük, elsősorban a pályázati tanácsadó cégekhez
fordulnak – derült ki a 700 magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozás megkérdezésével elvégzett
kkv-kutatásból. Ez év őszén az eddigiekhez képest kevesebb új kiírás várható, s a tapasztalatok
szerint a kkv-k – ezen belül is döntően a mikro- és kisvállalkozások – nem tudnak mit kezdeni a sok
pályázati információval, ezért szükséges a tanácsadókkal való folyamatos konzultáció.
A kutatás szerint az uniós pályázatok terén Észak-Magyarország, a két alföldi és a három nyugatdunántúli régió a legaktívabb, ezekről a területekről nyújtják be a legtöbb pályázatot. Az elmúlt néhány
évben az uniós pályázati források fontos szerepet kaptak a hazai kkv-k életében, különösen az új
beruházások és a fejlesztések finanszírozásában. A vállalkozások 51 százaléka egyébként továbbra
is reálisnak tartja, hogy uniós támogatáshoz jusson.
Bár az év második felében csökkentek a kkv-k számára elérhető pályázati források, több jelentős, még
folyamatban lévő kiírás is van, melyek keretében továbbra is vannak elérhető források. Példa erre a
GOP-2010-2.1.1/A és a KMOP-2010-1.2.1/A technológiafejlesztési, illetve a GOP-2009-2.2.1 és a
KMOP-2009-1.2.5 vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatását célzó pályázatok.
Találunk módosított határidejű kiírásokat is, mint például a komplex technológiafejlesztési pályázat, a
KMOP-2010-1.2.1/B, amelyre e hó végéig lehet még jelentkezni, illetve a GOP-2010-2.1.1/B,
amelynek új végső beadási határideje október 15.
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A képzés és a fejlesztés a legjobb befektetés
Nehéz időszak áll a kis-és közepes vállalkozások mögött, a gazdasági, politikai változások azonban
kedvezni látszanak a vállalkozások fejlesztésének. Emellett a kkv-k a humán erőforrások
fejlesztéséből, a képzésből és az innovációból is hamar megtérülő előnyt kovácsolhatnak.
A cégeknek állandóan változó gazdasági és üzleti környezettel, technológiákkal kell lépést tartani,
ami nem mindig egyszerű feladat. A középvállalkozások innovációs törekvéseit ugyanakkor a kormány
is támogatja. Az idén eltörölt 10 kisadó között nem szerepelt az innovációs járulék, amelyet továbbra
is fizetni köteles minden olyan középvállalkozás, ahol a foglalkoztatott létszám 50 fő felett van, és az
éves nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg több mint 10 millió eurónak megfelelő forint.
Kevesen tudják azonban, hogy ezt az összeget szigorú szabályozások mellett a cég saját
fejlesztésére is fordíthatja, ami lehetőséget teremt nagyobb fejlesztések finanszírozására, ha pedig a
járulékot egyetemeknek, főiskoláknak fizetik, további költséghatékonyságot érhetnek el a kedvezőbb
hallgatói kifizetések és a szigorú szakmai felügyeletnek köszönhetően.
Katona Krisztián, a Noesis Innovációs Központ Igazgatója szerint képzett szakemberek alkalmazása
és az innovációs járulék terhére megvalósítható céges fejlesztések közép és nagyvállalatoknál
rendkívüli versenyelőnyt jelenthetnek.

A Széchenyi-pakk újabb kártyája
A mikro-, kis- és közepes vállalatok egyre többféle célra kaphatnak hitelt a folyamatosan bővülő
konstrukciók keretében
Újabb és újabb taggal bővül a Széchenyi-kártyacsalád. A mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozásának támogatására megszületett kormánydöntésnek megfelelően ugyanis az évek óta
sikeresen működő folyószámlahitel mellett ez év augusztus elseje óta forgóeszköz-, szeptember 1jétől beruházási hitel felvételére van lehetőség. A jövő év januárjától pedig startol a pályázaton elnyert
forrásokhoz az önerőt biztosító finanszírozás is.
A szeptember 1-jétől igényelhető Széchenyi beruházási hitelkártya kapcsán országos roadshow-t
indított a kártyaközvetítő társaság, a KA-VOSZ Zrt., a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK),
valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). A start a múlt héten volt
Székesfehérvárott, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására.
A Széchenyi-kártya program három elemével egy vállalkozás akár 100 millió forint támogatott hitelhez
is juthat – többek között erre helyezte a hangsúlyt a fórumon Krisán László, a Széchenyi-kártyát
közvetítő KA-VOSZ vezérigazgatója. Jelentősen megemelkedik az érték- és időhatár, a Széchenyikártya beruházási hitel 50 millió forintig, tízéves futamidőre vehető fel. A kölcsönből a vállalkozás több
projektet finanszírozhat, s mivel mögötte állami kamat- és garanciadíj-támogatás áll, a piacon kedvező
feltételekkel vehető igénybe. A beruházási hitelt 8,5 százalék körüli áron kaphatják meg a
vállalkozások. Jelentős újdonságnak számít, hogy a Széchenyi-kártya beruházási hitelnél a bankok a
beruházás tárgyát is elfogadhatják jelzálognak, s bővül a kezelési kör is. E termék az eddigi
beruházási hiteleknél azért is kedvezőbb, mert nemcsak új ingatlan, gép vásárlására vehető fel,
hanem használtra is.
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A KA-VOSZ adatai szerint a vállalkozások 180 590 Széchenyi-kártyát igényeltek, az átadott kártyák
száma meghaladta a 135 ezret, ezzel több mint 800 milliárd forint hitelt juttattak el a kis- és
középvállalkozásokhoz. Ezt az eredményt – a kezdeti fanyalgásokra tekintettel – különösen jónak
nevezte Parragh László , az MKIK elnöke és Dávid Ferenc , a VOSZ főtitkára. Parragh László szerint
a konstrukció, amelyik több kormányzati ciklust is túlélt, az összefogás jelképe, hiszen a
pénzintézetek, az MKIK, a VOSZ s a garanciát és kamattámogatást nyújtó állam is részt vesz benne.
Ma az MKB, az OTP, az Erste Bank, a Volksbank és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank kínálja a
konstrukciót. Ezek a piac közel 60 százalékát lefedik, de újabb pénzintézetek is érdeklődnek a
részvétel lehetősége iránt. A Széchenyi-kártya program kiterjesztésével a kis- és középvállalkozások
kedvezményes, egyben csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetőségei nyílnak
meg, amelyek eddig hiányoztak a kkv-szektor hitelezéséből – hangzott el. Szöllösi László, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Széchenyi-kártya munkacsoportjának a vezetője kiemelte: a
Széchenyi-kártya program bővítése a kormány – sajtóban csak „huszonkilenc pontnak” nevezett –
első gazdasági akciótervének fontos része.

Még az idén újabb támogatásokat nyújt a VM a borászati gépekre
Még az idén újra megnyitják a támogatási forrásokat és ismét lehet pályázni a borászati gépek és
berendezések felújítására - jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a 19. Nemzetközi
Bor- és Pezsgőfesztivál tegnapi hivatalos megnyitóján. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) csökkenti
a borászok adminisztrációs terheit, egyszerűsíti a jövedéki szabályokat és rendet tesz a
bormarketingben is – hangoztatta a miniszter
A szaktudás és a modern, hatékony borászati technológia lehetőséget teremt arra, hogy a kiemelkedő
magyar adottságokról egyre többen meggyőződhessenek és a magyar borászoknak minél több jó
boruk legyen – hangsúlyozta a miniszter. A VM fontosnak tartja a borászok adminisztrációs terheinek
csökkentését, a jövedéki szabályok egyszerűsítését és rendet kíván tenni a bormarketing területén is tette hozzá a miniszter.
Fazekas Sándor az MTI beszámolója szerint fontosnak nevezte a gyorsabb pályáztatást az eddiginél
nagyobb nyilvánosság mellett, valamint a szakmai szervezetek bevonásával történő döntéshozatalt.
Hozzátette: a vasárnapig tartó borfesztivál lehetőséget teremt a vidék és a város találkozására, a
munkájukra méltán büszke borásztársadalom és a városi polgárság egymással való ismerkedésére.
Ez az egymásra találás a Vidékfejlesztési Minisztérium hitvallása szerint az egyik legfontosabb cél,
mert Magyarország csak úgy emelkedhet fel, ha vidéken és városban felismerik és tisztelik egymás
értékeit - fogalmazott.
A vidékfejlesztési tárca vezetője szólt arról, hogy a magyar borászok határon innen és túlról
ünnepélyes keretek között megkötötték a Kárpát-medencei borszerződést, hogy segítsék egymást, és
közös erővel hódítsák vissza a magyar borokat megillető nemzetközi hírnevet. A Vidékfejlesztési
Minisztérium a szakmai szervezetekkel folyamatosan egyeztetve arra törekszik, hogy az Európai unió
által biztosított forrásokat minél hatékonyabban és eredményesebben lehessen felhasználni.

50 millió forintig vehető fel beruházási hitel Széchenyi kártyával
Szerdától igényelhető beruházási hitel a Széchenyi kártyával, melynek maximális összege 50 millió
forint, futamideje 10 év lehet.
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A kis- és középvállalkozások finanszírozásának támogatására a kormány a Széchenyi Kártya
Program kibővítéséről döntött korábban, az évek óta sikeresen működő folyószámla hitel mellett 2010.
augusztus elseje óta forgóeszköz, 2010. szeptember 1-jétől beruházási hitel felvételére van lehetőség,
2011. január elsejétől pedig - a tervek szerint - indul a pályázaton elnyert forrásokhoz az önerőt
biztosító finanszírozás is.
Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Széchenyi Kártya Program három
elemével egy vállalkozás akár 100 millió forint támogatott hitelhez is juthat. A Széchenyi Kártya
Programot közvetítő KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója a beruházási hitellel kapcsolatban kiemelte, hogy
jelentősen megemelkedik az érték- és időhatár, a Széchenyi Kártya Beruházási Hitel 50 millió forintig
10 éves futamidőre vehető fel. A hitelből a vállalkozás több projektet finanszírozhat, és mivel emögött
is állami kamat- és garanciadíj-támogatás áll, a piacon lévő legkedvezőbb feltételekkel vehető
igénybe, így a beruházási hitelt 8,5 százalék körüli áron kaphatják meg a vállalkozások.
A beruházási hitel fontos elemének nevezte Krisán László, hogy összevonható más hitelekkel is,
vagyis már meglévők mellé is felvehető, illetve emellé újabbak is igényelhetők. Újdonsága a
Széchenyi Kártya Beruházási Hitelnek, hogy alapesetben a bankok a beruházás tárgyát is
elfogadhatják jelzálognak, továbbá bővül a kezelési kör is. A vállalkozások számára kifejezetten
kedvező az eddigi beruházási hitelekkel szemben, hogy a Széchenyi Kártya Beruházási Hitel
nemcsak új ingatlan, gép stb. vásárlására vehető fel, hanem használtakra is - emelte ki Krisán László,
aki szerint ezt a hitelformát a bankok is várják.
Az augusztus elején indult Széchenyi Kártya Forgóeszköz Hitellel kapcsolatban Krisán László
elmondta: ez is keresett termék a kkv-k körében, hiszen a folyószámlahitel mellett a cégek napi
működésének finanszírozását segíti. A KA-VOSZ adatai szerint a bankok folyamatosan kapcsolódnak
be a Széchenyi Kártya Forgóeszköz Hitelezésbe is, és már több tucat beadott hiteligénylés van.
A KA-VOSZ közlése szerint a kezdetek óta a vállalkozások 180 590 Széchenyi Kártyát igényeltek, az
átadott kártyák száma meghaladta a 135 ezret, amellyel több mint 800 milliárd forint hitelt juttattak el a
kis- és középvállalkozásokhoz.

Közeleg a beadási határidő
Szeptember 6-ig pályázhatnak komplex vállalati technológiafejlesztésre a mikro-, kis- és
középvállalkozások. A Gazdaságfejlesztési (GOP) és a Közép-magyarországi operatív programban
(KMOP) meghirdetett kiírások célja a fejlődőképes vállalkozásoknál az alkalmazott műszaki
technológiai színvonal emelése, az innovációs, adaptációs képesség erősítése, az előállított
hozzáadott érték növelése, a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való
hozzájárulás elősegítése, a piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása. A GOP2010-2.1.1/B kódszámú pályázati konstrukciónál 10, a KMOP-2010-1.2.1/B azonosító jelű felhívásnál
pedig 3,5 milliárd forint a rendelkezésre álló keret. A kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség becslése
szerint a két pályázat keretében összesen 130–190 projekt kaphat európai uniós támogatást.
A támogatható tevékenységek köréhez tartozik az eszközbeszerzés, az infrastrukturális és
ingatlanberuházás, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja, gyártási licenc, gyártási
know-how megvétele, az információs technológiafejlesztés, a piacra jutás támogatása, a vállalati
humánerőforrás fejlesztés, a tanácsadás igénybevétele, minőség-, környezet- és egyéb irányítási,
vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
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Fontos kikötés, hogy a projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére
megkezdhető, és támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem
igényelhető. A támogatás mértéke a GOP-2010-2.1.1/B kiírásnál Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50, Közép-Dunántúlon 40, NyugatDunántúlon pedig 30 százalékos lehet.
A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási térképen meghatározottakhoz képest
mikro- és kisvállalkozásoknál 20, középvállalkozásoknál 10 százalékkal növelhetők. A KMOP-20101.2.1/B kiírásnál az elnyerhető támogatás mértéke Pest megyében az összes elszámolható költség
30, Budapesten 25 százaléka lehet. Itt fontos feltétel, hogy a maximális támogatási intenzitások a
regionális támogatási térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalkozásoknál 20,
középvállalkozásoknál 10 százalékkal növelhetők, maximum az imént felsorolt százalékos korlátok
mértékéig. Az elnyerhető összeg a GOP-2010-2.1.1/B kiírásnál 20–150, KMOP-2010-1.2.1/B kiírásnál
pedig 20–100 millió forint.
További kikötés, hogy a pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25 százalékát
kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Jó hír, hogy ezeknél a pályázati konstrukcióknál
indokolt esetben előleg kapható a támogatás 25 százaléka erejéig. Előleg, valamint időközi kifizetés
igénylése esetén, ha a megítélt támogatás meghaladja a 25 millió forintot, és a kedvezményezett vagy
a projektje nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, a kedvezményezett a támogatás
megítélése esetén biztosíték nyújtására kötelezett. Ez lehet jelzálogjog ingatlanra, bankgarancia,
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,
garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított
kötelezvény. Amennyiben a kedvezményezett biztosíték nyújtására köteles, úgy előleget csak akkor
kaphat, ha a megkövetelt biztosítékok rendelkezésre állnak.

Áfa: egy hónap a visszakérésére
A külföldön megfizetett áfa visszatérítésével kapcsolatos eljárási szabályok változása bizonytalanná
tette az adóalanyokat, miközben a kérelem benyújtásának határideje, szeptember 30-a vészesen
közeleg. Ha az adóalany elmulasztja kérelmét időben benyújtani, akkor a külföldön megfizetett áfa
összegének véglegesen búcsút inthet – hívja fel a figyelmet a Mazars Kft. hírlevele.
Ez év január 1-jétől jelentősen átalakultak azok az eljárási szabályok, amelyek meghatározzák az
Európai Unió adóalanyainak külföldi áfa-visszaigénylési gyakorlatát. A változások célja, hogy a
visszatérítési eljárás gyorsabb legyen, és kevesebb terhet jelentsen az adott országban nem
letelepedett társaságok számára, de az új rendszernek is megvannak a maga buktatói.
Míg az adóalanyok visszaigénylési kérelmüket korábban közvetlenül a visszatérítés tagállamának
adóhatósága felé papíralapon nyújthatták be, ez év eleje óta ezt a székhely szerint illetékes
adóhatóság felé és kizárólag elektronikus úton tehetik meg – mutat rá Szmicsek Sándor, a Mazars Kft.
adópartnere. A 2009. évre vonatkozó kérelmeket a jelenleg hatályos jogszabályok szerint legkésőbb
2010. szeptember 30-ig lehet benyújtani, bár az új rendszer bevezetési nehézségei miatt az unió
latolgatja a határidő elhalasztását 2011 márciusáig. Mivel azonban erről még nem döntöttek és a
határidő továbbra is jogvesztő (azaz elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésére nincs
lehetőség), érdemes az elektronikus kérelem benyújtáshoz szükséges ügyfélkapus regisztrációt (ha
még ilyennel nem rendelkezik a társaság) elvégezni, és a kérelmeket mielőbb összeállítani.
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A magyar Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a Magyarországon benyújtott kérelmekről
érdemi döntést nem hoz, mindössze továbbítja azokat a visszatérítés tagállamának adóhatósága felé.
Amennyiben az adóalany több tagállamból származó számlákkal rendelkezik, azok áfáját
tagállamonként külön-külön kérelemben igényelheti vissza. Nehézséget jelenthet, hogy az egyes
kérelmeknek a visszatérítés tagállama által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek kell
megfelelnie.
A visszatérítés tagállamától függően eltérők lehetnek a viszszaigénylés feltételei, követelményei is,
többek között a kérelem kitöltésének módja, benyújtásának nyelve, az értékhatár, amelytől szükséges
a visszaigénylésben érintett számlák másolatát elektronikus formában mellékelni, valamint a
hiánypótlással kapcsolatos kommunikáció iránya. Egyes tagállamok adóhatóságai ugyanis közvetlenül
a kérelemben kapcsolattartóként megjelölt személlyel veszik fel a kapcsolatot, míg más tagállamok az
APEH-en keresztül kommunikálnak.
Fontos, hogy egyes országok az esetleg hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelem pótlására vagy
módosítására már lehetőséget sem biztosítanak. Ezért egy kisebb figyelmetlenség akár az egész
kérelmezett összeg visszautasítását is okozhatja. Tehát még a benyújtást megelőzően ajánlatos
tájékozódni a visszaigénylés tagállama által meghatározott követelményekről, elvárásokról, vagy
szakértőt megbízni az eljárás lefolytatásával – figyelmeztet a tanácsadó cég hírlevele.
Fontos tudnivalók








A tavalyi áfa tekintetében a visszaigénylés határideje - 2010. szeptember 30.
A visszatérítés igénylésekor oda kell figyelni
a kérelem kitöltésére, a formai követelményekre
a benyújtás nyelvére (az angol általában elfogadott)
az igénylés értékhatárára
arra, szükséges-e mellékelni a számlák másolatát
arra, hogy a külföldi adóhatóság a céget vagy az APEH-et keresi-e meg

Főnix-program a vállalkozások külpiacra jutásához
600-800 millió forinttal támogatná a hazai kis- és középvállalkozások külpiacra jutását a kormány a
Magyar főnix program keretében.
Új eszközöket is bevet a kormány a hazai kkv-k külpiaci helyzetbe hozása érdekében, többek között
forrásokkal is támogatják a Magyar Főnix projektet - mondta Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági
Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkárára a Világgazdaságnak. Az államtitkár a lapnak adott
interjújában azt mondta: a Magyar Külgazdasági Szövetség által kidolgozott programot forrásokkal is
támogatják, mert - mint fogalmazott - meggyőződésük, hogy az állam feladata elindítani ezt a
kereskedőház jellegű integrátor szervezetet, amelynek célja a kkv-k segítése a külpiacokra jutásban.
A programot az államtitkár szerint 600-800 millió forinttal el lehet indítani, de ennél többet - arra
hivatkozva, hogy még tárgyalások előtt állnak - nem kívánt mondani.
A szektort a Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Alap létrehozásával és az Export házhoz jön
miniklaszter programmal is támogatni kívánják. Ez utóbbi lényege, hogy kistérségi szinten felmérik,
melyik kisvállalatnak milyen piacképes terméke, szolgáltatása van, s milyen lehetősége van a piacra
jutásban. Az ígéretes vállalkozásokat állami segítséggel mintegy miniklaszterben fognák össze. Az
állam ebben az esetben integrátori szerepet játszik majd.
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