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Nem változott az alapkamat

Pályázati lehetőségek

Környezeti célú fejlesztések támogatása (Kódszám: GOP-2011-2.1.4)

Pályázhat: Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,
szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaság fióktelepe, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Csak mikro- kis-és középvállalkozás (800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete), pályázhat, illetve
azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó létszám és
pénzügyi határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati
jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv
irányítja.

Támogatott:

a) Regionális beruházási támogatásként:

aa) Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés,

ab) A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan
beruházás,

ac) A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia
fejlesztés, ad) A környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
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b) Csekély összegű támogatásként:

ba) Piacra jutás,

bb) Vállalati HR fejlesztés (kizárólag a Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való
részvétel),

bc) Tanácsadás igénybevétele,

bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása,

be) A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minősítésre való
felkészülés, és a minősítés megszerzése.

c) Önállóan kizárólag

ca) Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés támogatható,
a többi tevékenység csak ehhez kapcsolódóan.

Támogatás: Minimum 15.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft, az összes elszámolható költség
maximum 40 %-a, a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén maximum 30%-a.

Benyújtás: 2011. július 1-től 2012. december 31-ig.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Pályázók köre

 Mikro-kis és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
 A KMOP-1.2.5 pályázaton csak budapesti és Pest megyei megvalósítással lehet pályázni.
 A GOP-2.2.1 pályázaton csak Pest megyén kívüli megvalósítással lehet pályázni

Támogatható tevékenységek köre

 Információs technológia-fejlesztés
 Tanácsadás igénybevétele

Támogatható funkcionális célterületek:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
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9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
11. elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
12. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy

térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált
rendszer bevezetése

a) Az 1-12. funkcionális célterületekből legalább két funkcionális célterület kell, hogy kiválasztásra
kerüljön, továbbá a 9-12. funkcionális célterület csak az 1-8. funkcionális célterület közül választott
támogatható tevékenységgel együtt pályázható.

b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál)
célterületek együttesen nem pályázhatóak.

c) Az 1-3. funkcionális célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves
átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 3 fő volt.

d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális célterületekkel való modulbővítésre, vagy
meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére korlátozottan van lehetőség pályázni.

Elszámolható költségek

Hardver minimum nettó 30.000 Ft/db

Szoftver nincs korlát

Tanácsadás összes elszámolható költség maximum 30%-ig

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevételét!

Támogatás mértéke és összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió, maximum 10 millió forint,
amely teljes egészében csekély összegű (de minimis) támogatás.

A támogatás mértéke:

GOP-2.2.1 pályázat esetén maximum 50%,

KMOP-1.2.5 pályázat esetén maximum 40%

A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012.december 31-ig lehetséges!

Hírek

Új pályázat kutatás-fejlesztésre
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Hétfőn megnyílt az Új Széchenyi-terv pályázata a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység
dotálására, amely olyan projektekhez nyújt támogatást, amelyek szellemi hozzáadott értéket
tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztését kívánják megvalósítani.
A pályázatra elsősorban agrár, műszaki, orvosi vagy természettudományi szakterületen tervezett
projektet várnak. Fontos, hogy a beruházás k+f-hez köthető munkahelyteremtéssel valósuljon meg.

Magyarország gyorsabban és kedvezőbb feltételekkel juthat uniós forrásokhoz

Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkára
a kormány és a szaktárca nevében üdvözli az Európai Bizottság döntését, amely hat tagállam
számára lehetővé tenné, hogy kisebb arányban, kevesebb önerővel járuljanak hozzá az Európai Unió
által társfinanszírozott projektekhez. Az előzetes becslések szerint az intézkedés – elfogadása esetén
– mintegy 300 millió eurónyi összeget szabadíthat fel a magyar költségvetésben.

A döntés értelmében az uniós hozzájárulás mértéke 10 százalékkal, legfeljebb 95 százalékig
emelkedne. A lépés nem jelent új vagy többletforrásokat a 2007-2013-as költségvetési időszakra, de
lehetővé teszi a kohéziós, vidékfejlesztési és halászati alaphoz hozzárendelt összegek gyorsabb
kifizetését, a növekedésösztönző és munkahelyteremtő programok fokozottabb ütemű beindítását.
Várhatóan enyhül az érintett országok költségvetéseire nehezedő nyomás is.

Az alacsonyabb nemzeti finanszírozási szükséglet és a gyorsabb forráshoz jutás jelentős segítség
lenne Magyarország számára is a gazdaság növekedése és a versenyképesség erősítése
szempontjából kiemelkedően fontos projektek finanszírozásában. A bizottsági kezdeményezés sikere
elsősorban az Új Széchenyi Terv esetében hozhat kedvező változást – hangsúlyozta Molnár Ágnes.

Magyarország azért férhet hozzá a kedvezményes rátához, mert 2008-ban – Romániával és
Lettországgal együtt – pénzügyi támogatást kapott a nem euróövezeti tagállamok részére fenntartott
Fizetési Mérleg Mechanizmusból. A magyar kormány a válságkezelésben uniós szinten is elismert,
hatékony és példamutató intézkedéseket hozott, amelyeknek köszönhetően a korábbi kritikus helyzet
megszűnt. A könnyítés további lehetőségeket nyit hazánk számára az uniós pénzek
felhasználásában.

A Bizottság a Tanácstól és az Európai Parlamenttől a javaslat gyorsított – lehetőleg 2011 végéig
megtörténő – elfogadását kéri annak érdekében, hogy a gazdaságélénkítés és a válságkezelés
szempontjából legfontosabb projekteket a tagállamok mielőbb megvalósíthassák. A Bizottság kész
együttműködni az érintett tagállamokkal az esetleges akadályok elhárítása, az adminisztratív
kapacitások erősítése, a végrehajtás gyorsítása érdekében.

Új Széchenyi Terv: Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től - 2011. augusztus 31-ig lehetséges.

Célja kis- és középvállalatok (KKV-k) számára professzionális informatikai alkalmazásokat, mint
szolgáltatást nyújtó (Software as a Service, SaaS) alkalmazás szolgáltató központok támogatása.
Keret 1 Mrd forint a 2011-2013.-ra, kb 10-15 pályázatra
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Pályázhatnak:

a) jogi személyiségű
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
d) szövetkezetek

Támogatott tevékenység: SaaS szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítésén és
továbbfejlesztésén belül olyan fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók, melyek a
megadott alkalmazások SaaS szolgáltatásként történő nyújtása érdekében merülnek fel.

1. integrált vállalatirányítási / szervezeti menedzsment rendszerek (ERP),
2. ügyfélkezelés (CRM),
3. Internetes, on-line kereskedelmet és ügyintézést támogató rendszerek, modulok,
4. menedzsment támogatás
5. folyamat menedzsment, csoportmunka
6. szakrendszerek

Támogatás mértéke: 50-250 M Ft, maximum az összes elszámolható költség 50%-a, s nem
haladhatja meg a vállalt indikátor érték 850.000,-Ft összeggel való szorzatának az összegét.

Nem változott az alapkamat

Nem változtatott a jegybanki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa mai kamatdöntő
ülésén, így az alapkamat továbbra is 6 százalék marad.

A döntés nem okozott meglepetést, az elemzői konszenzus is kamattartásról szólt, a JP Morgan
hétvégi előrejelzésében közölte: jelenlegi prognózisuk az, hogy az MNB alapkamata 2011 végéig
változatlan marad. A Reuters néhány nappal ezelőtt készített budapesti felmérésében szintén azt
várták az elemzők, hogy 2011 végén is 6 százalék lesz még az alapkamat, ugyanakkor 2012 végére
5,5 százalékot várnak a szakértők.

Július a hatodik hónap, amikor nem változott a kamat. Előzőleg, tavaly november és az idén január
között a Monetáris Tanács összesen 75 bázispontos emelést hajtott végre.

Az inflációs pályával feltehetően egyelőre elégedettek a jegybankárok és a 2012-es 3 százalékos
középtávú inflációs célt is elérhetőnek tartják. Az MNB az ülés jegyzőkönyvét augusztus 8-án teszi
közzé. A monetáris tanács most először tartotta kedden a kamatdöntő ülést hétfő helyett.

“A változatlanul hagyott 6 százalékos jegybanki alapkamat a piaci várakozásoknak megfelel. Az
utóbbi hónapok inflációs számai ugyan kellemes meglepetést okoztak, azonban a feszültebb
nemzetközi környezet miatt a jegybank számára jelenleg nem lehet opció a kamatvágás” – vélte a
kamatdöntés után Bebesy Dániel a Budapest Alapkezelő portfoliómenedzsre. Tavasz közepe óta
kisebb-nagyobb megszakításokkal, de gyengülő trendbe került a forint, emelkednek a hosszabb
lejáratú állampapír-hozamok, felfelé kúszik az ország kockázatosságát tükröző CDS-felár.

Bebesy szerint az eurózóna adósságválságának kiszámíthatatlan kimenetelei mellett jelenleg
mindenképp indokolt az óvatosság, még akkor is, ha az inflációs célkitűzés logikája esetleg idővel az
enyhítés irányába mutatna.


