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Hírek

Jönnek a sztárpályázatok!

Az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) alighanem legnépszerűbb pályázatai közé tartoznak majd azok a
kiírások, amelyek a vállalkozásfejlesztést, a gazdaság élénkítését, a foglalkoztatás és a
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versenyképesség növelését közvetlenül szolgálják. Ezekre 2011. március 1-jétől adhatók be a
pályázatok.

A ma záruló társadalmi egyeztetés hét vállalkozásfejlesztési pályázati kiírásra terjedt ki. Ezek a mikro-,
kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésére, komplex vállalati technológiafejlesztésre,
mikrovállalkozások fejlesztésére, technológiára és foglalkoztatásra, munkahelyi képzésekre, vállalati
együttműködésekre és klaszterekre biztosítanak európai uniós forrást, a 2011–13-as időszakra
összesen 152 milliárd forintot. A kiírók becslése szerint a nyertes projektek száma csak ezeknél a
pályázatoknál meghaladhatja a 12 ezret.

Az ÚSZT vállalkozásfejlesztési programjának talán legfontosabb újítása a több évre előre szóló stabil
pályázati kiírások megteremtése – állapította meg Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem
adjunktusa. A stratégia további fontos célkitűzése a stabil forgótőke-finanszírozás is. Ebben az ÚSZT
a Jeremie program forrásainak (mikrohitel, garancia és kockázati tőke) igénybevételére épít. Kész
egyúttal a Széchenyi-kártya szolgáltatásait bővíteni és az arra kialakított adatbázist egyfajta minősítő
rendszerként használni, ez a „forrásvadászok” kiszűrését is megkönnyítheti.

Szintén támogatható célja a tervnek a budapesti és Pest megyei vállalkozások javára történő
forrásátcsoportosítás, ez azonban nem fogja megoldani a csökkenő támogatási intenzitás
problémáját. Kifejezetten nagy kockázatot jelenthet a vállalkozói-önkormányzati konzorciumok
számára a Versenyképességi szerződések a foglalkoztatás növeléséért alprogram, amely a források
rugalmas elérését ígéri, ha vállalják ötszáz új munkahely megteremtését 2014-ig. Amennyiben az
egyik konzorciumi partner csődbe megy és/vagy nem teljesíti a szerződésben vállaltakat, úgy a saját
részüket teljesítő partnercégek sem kapják meg a teljes támogatást a szóban forgó teljesítés
elmaradása miatt.

A vállalkozások elsősorban a beruházásokhoz, képzésekhez és innovációs projektekhez várnak
támogatást, az ÚSZT eddig megjelent tervezeteiben ezek megtalálhatók.

A vállalkozásfejlesztési projektek támogatásában megjelent a komplexebb fejlesztések (gépek
beszerzése, építés, innováció, képzés, minőségbiztosítási rendszerek) finanszírozásának lehetősége.
Több forrás jut például az ingatlanfejlesztésre, amelyet eddig kevésbé támogattak. Újdonság, hogy a
mikrovállalkozások a pályázatok mellett egyéb pénzügyi konstrukciókat is igénybe vehetnek. Így a
leginkább forráshiányos vállalkozásoknak kevesebb önerőt kell biztosítani a jövőben. Ugyanakkor
hátrányba kerültek a Közép-Magyarország régión belül a budapesti középvállalkozások, amelyek az
eddig megjelent tervezetek alapján csak korlátozottan pályázhatnak. A»söralátéten« benyújtott
pályázatokat nem lehet megfelelően értékelni. Sokkal fontosabb az, hogy a kedvezményezettek
gyorsan megkapják a támogatásokat. Jelenleg egy átlagos elszámolás a dokumentumok benyújtását
követően öt hónapig tart.

„Ez megengedhetetlen”, a vállalkozásoknak ugyanis nincsenek olyan tartalékforrásaik, amelyek
biztosítják az átmeneti finanszírozást.

Végül még egy fontos információ a pályázni készülők számára: a héten újabb megyeszékhelyeken
tartanak tájékoztató fórumokat az ÚSZT ez évben meghirdetendő 93 pályázata keretében elérhető
mintegy 1100 milliárd forintnyi forrásról. Már a múlt héten is nagy érdeklődés közepette zajlottak ezek
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával,
valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével együttműködésben szervezett
találkozók. A tárca közlése szerint az eddigi fórumokon több mint ezren vettek részt, s az ÚSZT
honlapját 170 ezren keresték fel.
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NFÜ: kétezer milliárd maradt pályázatokra

Az új kormánynak 2011 és 2013 között mintegy kétezer milliárd forint felhasználásra vonatkozóan
maradt érdemi döntési lehetősége a 2007 és 2013 közötti uniós fejlesztési ciklus támogatási
forrásaiból eredetileg rendelkezésre állt nyolcezer milliárd forintból - közölte a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elnöke egy gazdasági fórumon szerdán, Békéscsabán.

Petykó Zoltán elmondta: a megmaradt forrásból több mint 1 100 milliárd forint értékben január 17-től
597 milliárd, március elsejétől pedig további 510 milliárd forint pályázati lehetőség nyílt, illetve nyílik
meg, összesen 94 konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében.

Az elnök jelezte, hogy az első körben, egyebek mellett a közlekedés-fejlesztés és az atipikus
foglalkoztatás területén lehet pályázni. A március elsején megnyíló második körben pedig például a
vállalkozásfejlesztés, a zöldgazdaság, a foglalkoztatás, az egészségipar és a tudomány, valamint az
innováció területein nyílnak meg pályázati lehetőségek. A fennmaradt forrásokra vonatkozóan
márciust követően jelennek meg a további kiírások.

A 2007-2013 közötti összes fejlesztési forrás sorsáról szólva kiemelte, hogy eddig 1 440 milliárd
forintot fizettek ki, további, mintegy 4 500 milliárd forintnyi pályázat pedig megvalósítás alatt áll.
Utóbbiaknál van ahol megtörtént a döntés, kijelölték a kedvezményezettet, és vagy megtörtént, vagy
nem a közbeszerzés, de szavai szerint "nem igazából haladnak a projektek".

Az elnök szerint ezeknek a projekteknek a felgyorsítása, kezelése és a pénzügyi kifizetések minél
erőteljesebb gyorsítása jelentheti a magyar gazdaság számára a további kitörést, hiszen "ezeknek
2011-2012-ben nagyjából le kell bonyolódniuk".

A korábbi döntésekből származó fejlesztések, valamint az idén tavaszig kiírandó pályázatok, s azok
multiplikátor hatásai, valamint a külföldi befektetések együttese pedig megalapozza az Új Széchenyi
Tervben megfogalmazott gazdaság- és foglalkoztatás-növekedési terveket - mondta Petykó Zoltán.

Újra lehet akadálymentesítésre pályázni Közép-Magyarországon

Újra megnyitásra került a Közép-magyarországi régióban KMOP-4.5.3-10-11 kódszámmal az
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázati felhívás. A
pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó
közszolgáltatások egyenlő eséllyel hozzáférhetővé váljanak a fogyatékossággal élők számára.

Innováció: ki a káoszból

Hatékonyabb, takarékosabb rendszert ígér az államtitkár a kutatás-fejlesztés terén

A tavaly zárolt 16 milliárd forint az idén sem kerül vissza az Innovációs Alapba, de az átszervezésektől
4-5 milliárdos bevételt remél a kormány. Cséfalvay Zoltán , a gazdasági tárca illetékes államtitkára azt
ígéri, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció menedzselésére kialakított új intézményrendszer
erőfeszítéseket tesz további források feltárására, elsősorban az Európai Unióban.



___________________________________________________________________________

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

Mi lesz az uniós forrásokkal?

- A finanszírozás fontos eleme az Európai Uniótól érkező támogatás. Az Új Széchenyi-terv most
megjelenő pályázataira az idén 72,67 milliárd forint áll rendelkezésre a tudomány-innováció kitörési
pontra, 2013 végéig pedig összesen mintegy 200 milliárddal számolunk. Az új pályázati kiírások
hamarosan megjelennek.

Az új kutatás-fejlesztési és innovációs nemzeti stratégia hogyan kapcsolódik az Európai Unió
hasonló célkitűzéseihez?

- Ma kezdődik a társadalmi egyeztetés az uniós Európa 2020 Stratégia Nemzeti Intézkedési Tervéről,
ezen belül a program nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs intézkedéseiről is, nagyon várjuk az
ezzel kapcsolatos véleményeket és javaslatokat. A kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított teljes
összeg jelen pillanatban a bruttó hazai termék (GDP) egy százalékát alulról súrolja, miközben az uniós
átlag 1,9 százalék, de Finnországban már most is 4 százalékos a mutató. A kormány azt tervezi, hogy
ezt az arányt 2020-ra 1,8 százalékra emeli, ami még mindig az EU-átlag alatt lesz. Az Európai
Bizottság és a magyar kormány budapesti találkozója alkalmából az unió illetékes biztosa, Máire
Geoghegan-Quinn rá is kérdezett, hogy az előirányzott 1,8 százalék miért ne lehetne 2,2 százalék.
Kérdésére azt válaszoltam, hogy ez attól is függ, milyen új eszközök állnak rendelkezésre az EU-ban.
Az új eszközök közé tartozhat az innováció ösztönzése a közbeszerzés keresleti oldaláról. Ez a
modell már nagyon jól működik Nagy-Britanniában és Hollandiában, s jó esélye van arra, hogy az
egész EU-ra kiterjesszék. A lényege az, hogy amikor a közszféra valamilyen fejlesztésre
közbeszerzést hirdet meg, akkor ebből egy meghatározott összeget pályázat formájában az innovatív
kis- és középvállalkozások k+f projektjeire ajánl fel. Vagyis vannak olyan eszközök, amelyekkel lehet
további forrásokat szerezni. Ezekkel élnie kell a kutatás-fejlesztési és innovációs szférának. Fontos
azonban szem előtt tartani, hogy ebben a versenyben a kiválóság dönt. A legnagyobb probléma
Magyarországon ezen a területen nem az állam oldaláról jelentkezik. Miközben Európa legtöbb
országában a vállalkozói szféra biztosítja a szükséges források kétharmadát, nálunk ez fordítva van: a
nagyobb részt az állam vállalja magára. Az innovációs járulék rendszere nálunk működik, de vannak a
világban ennél jobb megoldások is. Inkább adóoldalról sikeres a kutatás-fejlesztés és innováció
támogatása, mintsem a pályáztatás révén. Ezen is érdemes elgondolkozni.

ÚSZT: A pozitív változások ellenére maradt némi hiányérzet

Az EU-s források rendszere igen komplex, számos jogszabályi kötöttség, illetve le nem zárt folyamat
akadályozza az átalakítási törekvéseket. Alapvetően helyes döntés volt a gazdaságfejlesztési
szempontból fontos konstrukciók összefogása az Új Széchenyi Tervvel, párhuzamosan a többi,
szintén szükséges, vagy még nem lezárható ÚMFT-s konstrukció továbbvitelével. A szakértők az új
elemek tekintetében több pozitív változást is azonosítottak, de egyúttal maradt még hiányérzet is
bennük, így további javaslatokat fogalmaztak meg az EU-s források még hatékonyabb felhasználása
érdekében.

Pozitív változásként értékelhetőek a támogatásközvetítés logikájában a következők:

• gazdaságpolitikai prioritások mentén jelölte ki a kormányzat a preferált iparágakat. Természetesen
azon mindig lehet vitatkozni, hogy melyek legyenek a kiválasztott ágazatok, de ennél fontosabbnak
tartjuk, hogy legyenek ilyen prioritások, a koncentrált fejlesztések kedvező hatása miatt.
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• a keretek közötti átcsoportosítás a források célját tekintve is kedvező irányú. A közszféra
infrastrukturális és szakmai fejlesztései, valamint nagyléptékű infrastruktúrafejlesztések helyett
nagyobb hangsúlyt kapnak a produktív szférát (vállalkozások) célzó konstrukciók, és a foglalkoztatást
ösztönző támogatások.

• áttekinthetőbb, érthetőbb lesz a vállalkozásfejlesztési támogatások rendszere, ezzel a projektek
hatásossága növekedhet.

• pozitív változás a visszatérítendő támogatások szerepének növelése. A visszatérítendő támogatások
alkalmazása a legjobb eszköz az indokolatlan pályázatok kiszűrésére, mert a támogatás
visszafizetésének kötelezettsége a kalandorokat elriasztja.

• a vállalkozásfejlesztési projektek támogatásában már megjelenik a komplexebb fejlesztések
finanszírozásának lehetősége, főleg a mikro- és a középvállalkozások számára. Tovább növeli a
fejlesztések esélyét, hogy a beruházási támogatást elnyerők automatikusan kaphatnak támogatást a
kapcsolódó képzésekre.

• kedvező a változás az innovációs pályázatoknál, amelyek jobban koncentrálnak a tudományos
eredmények hasznosítására, így gazdaságfejlesztő szerepük növekedhet.

• az egyszerűbb, gyorsabb átfutási időt igénylő támogatási konstrukciókat (automatikus, egyfordulós,
közvetett támogatás) preferálja a kormányzat.

• áttörésként értékelhető a pénzügyi vállalkozások (pénzintézetek, takarékszövetkezetek) és a
vállalkozásfejlesztési alapítványok bevonása a vissza nem térítendő támogatások elosztásába. Így
sikerülhet végre, hogy a mikro- és kisvállalkozások számára is reálisan elérhető, személyes
kapcsolattartási pontokon is megjelenjenek a támogatások.

• A több mint 20 Közreműködő Szervezet konszolidációja segítheti a lebonyolítás hatékonyságának
növelését.

Javaslatok és hiányosságok

• a korábbinál nagyobb szükség lesz a beadott pályázatok folyamatos (un. ongoing) hatásvizsgálatára,
és ha szükséges, akkor gyorsan kell majd módosítani a pályázati feltételeket. Az ilyen támogatási
konstrukcióknál mindig előfordulhat, hogy a beadott projektek egy része nem az elképzeléseknek
megfelelő eredményeket vállalja, vagy nem a preferált iparágakhoz kötődik.

• célszerű volna az ÚSZT-ben megjelölt húzóágazatok (pl.: zöldgazdaság, egészségipar) erősebb
preferálása a vállalkozásfejlesztési támogatásoknál, pont azért, hogy a köz- és a magánberuházások
koncentrálódhassanak ezekben az ágazatokban, így nemzetközi szinten is versenyképes magyar
közép-, majd nagyvállalkozások jöhessenek létre.

• a kitörési pontokhoz kötődő, támogatást elnyerő középvállalkozások számára egyéb kormányzati
szolgáltatásokat is (pl. exportpiacot építő gazdasági kapcsolatok) biztosítani kellene. Ezek néha több
segítséget adnak, mint maga a beruházási támogatás.

• a szakértők látnak még teret a Zöldgazdaság és az Egészségipar kitörési pontokhoz kapcsolódó
fejlesztések finanszírozására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program forrásait felhasználva. A
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TIOP jelentős mértékű, még le nem kötött forrást tartalmaz az egészségügyi, illetve az oktatási célú
infrastruktúra fejlesztésére.

Közel 3 milliárd jut vállalkozásfejlesztésre

Jelentős és nagymértékű fejlesztési forráshoz juthatnak idén a mikro-, kis- és középvállalkozások az
Új Széchenyi Terv újonnan meghirdetett pályázati lehetőségeinek köszönhetően.

A gazdasági szféra, valamint a korábban támogatás nélkül maradt vállalatok fellendülését megcélzó,
és nem kevésbé a munkahelyteremtésre fókuszáló új konstrukciók egyértelműen kedveznek a KKV-
szektornak. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretein belül 2011. március 1-től –
a keret kimerüléséig – nyújthatóak be pályázati anyagok azzal a könnyítéssel, hogy a vállalkozások
csekély összegű (de minimis) támogatásként, akár önerő nélkül is pályázhatnak.

A TÁMOP 2.1.3 két felhívást is kínál a konvergencia régiókban székhellyel rendelkező
vállalkozásoknak, ez alkalommal egy közel 2,5 milliárd forintos pályázható keretösszeggel. A mikro-
és kisvállalkozásokat érintő – TÁMOP 2.1.3/A. jelű – pályázatban maximálisan 5 millió forint
lehívására nyílik lehetőség, míg a középvállalkozások a – TÁMOP 2.1.3/B. jelű – pályázat szerint akár
50 millió forintos támogatással is tervezhetnek.

Az Új Széchenyi Terv által rögzített pályázati feltételekre azonban érdemes figyelmet fordítani,
amelynek értelmében a projekt megkezdését mindenképpen meg kell előznie egy, a
gazdaságfejlesztési pályázathoz (GOP) kapcsolódó pozitív támogatói döntésnek. Ezzel a lehetőséggel
a pályázó közel egy időben két vállalkozásfejlesztési forráshoz is hozzájuthat.

Az akciótervhez képest újdonságnak számít az igénybe vehető képzések körének bővülése is, vagyis
ebben a ciklusban támogatás igényelhető például vezetői, szakmai, idegen nyelvi, a vállalkozás
működésével kapcsolatos, és informatikai képzésekre is.

Február elején folytatódik az Új Széchenyi Terv országjáró körútja

Az Új Széchenyi Terv országjáró körútja február elején tizenegy új állomással folytatódik. A
rendezvénysorozat eseményein ismertetik a megújuló fejlesztéspolitikát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével
együttműködésben szervezett találkozók eddigi teltházas állomásain több száz érdeklődő hallgatta

Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkára
előadásaiban kiemelte: az Új Széchenyi Terv a talpraállás reményét hozza el, lendület ad az
újrainduláshoz. A fejlesztéspolitika megújítása lehetőséget nyújt a kis- és középvállalkozások számára
a megerősödésre, gyarapodásra.

Az előadók részletesen megválaszolták a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és
önkormányzatok képviselőinek minden kérdését, felvetését, a találkozók résztvevői elsősorban a
korábbi pályázati rendszer hibáit, visszásságait okolták a fejlesztések elmaradásáért. A visszajelzések
szerint a lehetséges pályázók bíznak abban, hogy az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően
megvalósíthatják tervezett beruházásaikat és új munkahelyeket teremthetnek.
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Az országjárás február első napjaiban az alábbi állomásokon folytatódik:

Február 1. kedd Zalaegerszeg

Előadó: Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára

Február 2. szerda: Kaposvár

Előadó: Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára

Február 2. szerda: Békéscsaba

Előadó: Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Február 3. csütörtök: Győr

Előadó: Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára

Február 3. csütörtök: Szolnok

Előadó: Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

A felsoroltakat a szegedi, székesfehérvári, nyíregyházi, pécsi és tatabányai állomások követik majd.
Február közepéig várhatóan minden megyeszékhelyre ellátogat a rendezvény, hogy a lehető
legszélesebb körrel ismertesse meg a megújult fejlesztéspolitikai rendszer elemeit, az Új Széchenyi
Terv pályázati lehetőségeit.

Az Új Széchenyi Terv néhány pályázatának tervezete, melyek benyújtása 2011. március 1-től
lehetséges

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére
A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba,
és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre,
iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.

Kik pályázhatnak?

• Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
szövetkezetek.

A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozások
pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben
minimum 1 fő volt.
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Mekkora a támogatás összege és mértéke?

 A rendelkezésre álló forrás: 27 000 millió forint.
 Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 65% os

támogatási mértékkel.

Mikro-, kis– és középvállalkozások technológiai fejlesztése
A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes
vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős
részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai
hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon
maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor
technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden
igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük.

Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs
technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci
helyzetük stabillá váljon.

Kik pályázhatnak?

• Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis
és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzleti
évben legalább 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 40% os
támogatási mértékkel.

Mikrovállalkozások fejlesztése

Ezen pályázatunk kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét
annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben
igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb
feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul
meg.

A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-
beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?

• Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók, kivéve a
Közép-Magyarországi régió.
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Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 4 millió forint lehet.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb a projektösszköltség 45 %-a lehet.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl.
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak
érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat
foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet
érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet
pályázni.

Kik pályázhatnak?

• Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis-
és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• Legalább 15 millió forint, legfeljebb 100 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 35%-os
támogatási mértékkel.

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

A világ olyan gyorsan változik, hogy ha nem akarunk lemaradni, folyamatosan képezni kell magunkat.
E pályázat keretében a vállalkozások – dolgozói tudásának naprakészen tartásához – képzésekre
pályázhatnak informatikai, nyelvi, vállalkozásműködtetési vagy egyéb más szakmai területen. A
pályázat olyan mikro- és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv
kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság, otthonteremtés, építőipar, közlekedés)
kapcsolódóan gazdaságfejlesztési támogatást nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét
képzési igényük merül fel. Támogatandók a projekt megvalósításához szükséges munkavállalói tudás-
, készség- és képességfejlesztések.

A nyertesek kiválasztása automatikusan történik. Ha a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, az adott
évben rendelkezésre álló források kimerüléséig az igényelt támogatást megkapja.

Kik pályázhatnak?

• A pályázati kiírásra a Nyugat-dunántúli régióban, a Dél-dunántúli régióban, a Közép-dunántúli
régióban, az Észak-magyarországi régióban, az Észak-alföldi régióban és a Dél-alföldi régióban
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székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, vagy kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok, szövetkezetek jelentkezhetnek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege maximum 5 millió forint lehet. A támogatás
formájától, illetve a képzés típusától függően a támogatás mértéke 25 és 80% között lehet.

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára

A pályázat keretében szakmai képzésekre – amennyiben azok az Új Széchenyi Tervben támogatott
pályázatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak –, a vállalkozás működésével kapcsolatos
képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó stb.), idegen nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai
képzésekre lehet pályázni.

Kik pályázhatnak?

• A pályázati kiírásra a Nyugat-dunántúli régióban, a Dél-dunántúli régióban, a Közép-dunántúli
régióban, az Észak-magyarországi régióban, az Észak-alföldi régióban és a Dél-alföldi régióban
székhellyel vagy telephellyel rendelkező középvállalkozások, jogi személyiségű és jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek jelentkezhetnek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió forint és maximum 50 millió
forint lehet. A támogatás formájától, illetve a képzés típusától függően a támogatás mértéke 25 és
80% között lehet.

Megújuló energia alapú villamosenergia-, kap csolthő- és villamosenergia-, valamint biometán-
termelés

Célunk a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel

járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia
szerepének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is.

Pályázni lehet napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz
hasznosítására, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési
igény kielégítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, szélenergia hasznosítására, megújuló
energiaforrások kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek
kialakítására, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.

Kik pályázhatnak?

• Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami
szervezetek, civil szervezetek.
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Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 1 000 millió forint lehet.

• A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-60%,
önkormányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelőprojektek előkészítési és
projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

A pályázat keretében a geotermális energiahasznosítás, illetve a kutak fúrási helyének
meghatározásához szükséges geológiai és egyéb műszaki vizsgálatok, a kutatófúrás elvégzése,
valamint az energiahasznosításhoz szükséges tervek, engedélyezési dokumentációk elkészítése
támogatható.

Kik pályázhatnak?

• Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami
szervezetek.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 1 000 millió forint lehet.

• A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30 50%,
önkormányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás-hasznosítással kombinálva

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket jól
szigeteljük,és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek
energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv e pályázata az
alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; az épületek
hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); intézmények fűtési, hűtési és
használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési
és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló
energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek.

Itt csak olyan pályázat támogatható, mely az energiahatékonyság fokozását megújuló energiaforrás
felhasználásával együtt célozza meg.

Kik pályázhatnak?

• Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok és intézményeik, állami
szervezetek, civil szervezetek.
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Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 1 000 millió forint lehet.

• A támogatás mértéke vállalkozások esetén régiótól és a vállalkozás méretétől függően 30-60%,
önkormányzatok esetén 85%, állami szervezetek esetén 100%.

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

Pályázni lehet logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése céljából eszközbeszerzésre,
infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, illetve információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez
kapcsolódóan támogatható továbbá gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése,
piacra jutás, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-,
környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása, illetve tervezése és előkészítése.

Kik pályázhatnak?

• Gazdasági társaságok, szövetkezetek. Nem támogatható e pályázaton belül a Közép-magyarországi
régió területén megvalósuló fejlesztés.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

• A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 25 millió forint, maximum 750 millió
forint, a támogatás mértéke maximum 50%.

A gyáriparosok támogatják az ÚSZT-t

Az Új Széchenyi-tervben (ÚSZT) megfogalmazott gazdaságfejlesztési irányok alkalmasak a kilábalás
megalapozására, arra, hogy Magyarország új fejlődési pályára álljon – fogalmaz közleményében a
Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége. A szervezet javasolja az állami garanciarendszer
kiterjesztését annak érdekében, hogy ezzel javuljon a pályázó kis- és középvállalkozások
finanszírozhatósága és hitelképessége.

Turnén mutatják be a pályázatokat

Országjárás kezdődik a jövő héten az Új Széchenyi-terv megismertetésére – közölte a
kormányszóvivő. Nagy Anna felhívta a figyelmet arra, hogy 14 pályázatot már ki is hirdettek, ezek
összértéke több mint 570 milliárd forint. A maradék 79 felhívásra március 1-jétől lehet pályázni.
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Széchenyi-terv: új vissza nem térítendő támogatások január 14-től

Alig 3 nap, és új vissza nem térítendő támogatásokat pályázhatnak a cégek a Széchenyi-terv
keretében.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) segítségével közvetlenül, illetve közvetetten mintegy 2000 milliárd forint
áramolhat a gazdaságba – állítja a kormányzat. A korábbi ígéretek szerint az ÚSZT keretében az
egyszerűbb intézményrendszer, a kisebb adminisztrációs teher, a gyorsuló döntéshozatal és a gyors
kifizetések növelni fogják a pályázói elégedettséget. A korábbi pályázati ciklushoz képest (2007-2010)
– az erőteljesen változó gazdasági környezet miatt – elengedhetetlenné vált, hogy új prioritások
mentén történjen meg a forráselosztás. A 4 Tender Hungary pályázati tanácsadó vállalat szerint az
ÚSZT nyertese közvetlenül a gazdasági szféra – azon belül a kkv-k – elsősorban azok, amelyek a
vidéki régiókban működnek.

Ismét kiírják a vállalati képzéseket támogató pályázat utódját. Ennek keretében a Felnőttképzési
Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált szakmai és nyelvi képzésre igényelhetnek vissza nem
térítendő támogatást a kkv-k. Várhatóan támogatják az üzleti folyamatok hatékonyságát növelő
vállalatirányítási információs rendszerek (ERP – Enterprise Resource Planning) bevezetését és
ahhoz kapcsolódóan hardverek beszerzését és a tanácsadás igénybevételét. Azok a kkv-k is
készülhetnek, amelyek eszközbeszerzéseket terveznek. Az ezt támogató pályázati kiírások is
elindulnak. Lehetőséghez jutnak azon cégek is, amelyek komplex fejlesztéseket terveznek
(eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés, informatikai fejlesztés, képzés, irányítási rendszerek bevezetése
stb.).

Mindegyik kiírás úgynevezett automatikus, gyorsított bírálatú lesz és a szerencsés nyertesek a
pályázat beadásától számítva 1-2 hónapon belül nemcsak az eredményt tudják meg, hanem a
feltételek teljesülése esetén a Támogatási Szerződést is megköthetik. Az Új Széchenyi Terv
keretében lesznek teljesen új konstrukciók is. Elindulhat egy gyorsított bírálatú és egyszerűsített
innovációs pályázat a kkv-k számára. A kisebb méretű innovációs projektek támogatására az elmúlt
években nem volt lehetőség. Teljesen újfajta kiírások is lesznek, megjelennek azok a pályázatok,
amelyekben kombinálják a visszatérítendő (például hitel) és a vissza nem térítendő
támogatásokat. Ezeknél a konstrukcióknál a kkv-k az önrész előteremtéséhez is hatalmas segítséget
kapnak. Azon cégeknek sem kell sokat várni, amelyek telephelyfejlesztéshez, komolyabb innovációs
projektekhez, szálláshelyfejlesztéshez várnak vissza nem térítendő támogatást.

Kötelezik a pályázókat a munkahelyteremtésre

A pályázni szándékozó vállalatoknak a legtöbb kiírásnál kötelezettséget kell majd vállalniuk a
bázislétszámuk fenntartása, illetve új munkahelyek teremtésére. De nemcsak kötelezettségként jelenik
meg a munkahelyteremtés. Lesznek olyan új kiírások, amelynek keretében munkahelyteremtésre
kapnak pénzt (vissza nem térítendő bértámogatást) az arra érdemes vállalkozások. A speciálisan
hátrányos helyzetű célcsoportok számára munkahelyet teremtő vállalkozások is jelentős támogatást
élvezhetnek majd.

A gyorsított bírálatú pályázatoknál kulcsszerepe lesz az időtényezőnek: aki hamarabb pályázik,
nagyobb eséllyel nyerhet. Fontos felmérni, hogy a vállalkozások mekkora saját forrást képesek
biztosítani a pályázatokhoz, szükséges-e hitelfelvétel. Ebben az esetben arra sem árt figyelni, hogy a
támogatás (az előleget leszámítva) utólag érkezik, a számlákat azonban hamarabb kell kifizetni, és a
támogatás folyósítására akár néhány hónapot is várni kell. A hitel igénybevételével a támogatás
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megérkezéséig sem kerülhet veszélybe a vállalkozás likviditása. Célszerű azt is szem előtt tartani,
hogy milyen kötelezettségeket tud a cég vállalni (árbevétel-növekedés, létszámnövelés) a pályázók,
komoly bajba kerülhet ugyanis az a vállalat, amelyik a vállalásait nem tudja majd teljesíteni. Ilyen
esetben nem csak a megkapott támogatást kell majd visszafizetni, hanem jelentős büntetőkamatot is.
Éppen ezért a pályázóknak azt is alaposan át kell gondolnia, hogy – támogatással – képesek-e új
munkahelyek teremtésére (beleértve az atipikus foglalkoztatási formákat is). Tapasztalatok szerint a
cégek nincsenek felkészülve a pályázatokkal járó megnövekedett adminisztrációs teherre. Kell valaki,
aki tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezetekkel, a pályázatírásban közreműködőkkel, fontos,
hogy minél hamarabb térképezzék fel a potenciális szállítókat, a piaci árakat, kérjenek árajánlatokat.
Figyelni kell arra is, hogy a pályázónak ne legyen köztartozása – akár egy adminisztrációs hibából
fakadó néhány forintos eltérés is jelentősen késleltetheti a támogatáshoz való hozzájutást.

Energiapályázat Brüsszelből

Pénz alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és megújuló forrásokra

Január 17-ig várja a projektjavaslatokat az Európai Unió alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiák és megújuló források elterjesztését támogató, NER300 kódszámú kiírására a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság-fejlesztési és klímapolitikai helyettes államtitkársága. Az
Európai Bizottság demonstrációs projektek beruházási programja keretében meghirdetett pályázat
célja az új kibocsátók számára elkülönített 300 millió kibocsátási egység értékesítéséből származó
bevételek befektetése az alacsony CO2-emissziójú gazdaságba, elsősorban az ezt elősegítő
technológiák fejlesztését és piacképessé tételét szolgáló projektek támogatásával. Aki érdeklődik a
kiírás iránt, az pályázhat egyéni piaci szereplőként, alvállalkozóval társulva vagy konzorciumban.
A NER300 a szén-dioxid-leválasztási és tárolási, valamint a megújuló energiaforrásokat hasznosító
technológiák építési és működési költségeinek legfeljebb 50 százalékára nyújt támogatást. A
finanszírozás fennmaradó részét a projektgazdák és a tagállamok biztosítják. A tervek szerint a
mostani, első felhívásban 200 millió kibocsátási egység értékének – megközelítőleg hárommilliárd
euró – megfelelő összeget ítélnek oda. Várhatóan 2011 végéig teszik közzé a támogatásra
kiválasztott projektek listáját. A második pályázati felhívás 2012-ben esedékes, és 2013 végéig
döntenek a fennmaradó 100 millió kibocsátási egység eladásából befolyt összeg – megközelítőleg 1,5
milliárd euró szétosztásáról.

A kiírás szerint a pályázat benyújtása kétszakaszos. Az elsőben, 2011. február 9-ig a tagállamok
előminősítik a beérkezett három-öt oldalas projektjavaslatokat, ezért kell január 17-ig elküldeni azokat
a NER300@nfm.gov.hu e-mail címre. A javaslatoknak tartalmazniuk kell a tervezett projekt leírását
(technológia bemutatása, annak innovatív jellege, hatásfoka, termékpálya-leírás, költség-haszon
elemzés, releváns költségek bemutatása, teljesítményegységre eső ráta nagysága,
nemzetgazdaságra gyakorolt rövid és hosszú távú hatás), a megvalósítás tervezett ütemezését,
költségvetését, az EIB által finanszírozott részen felüli pénzösszeg lehetséges forrásait és a
szükséges engedélyek előrehaladási állapotát. A támogatható pályázatok listáját a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság-fejlesztési és klímapolitikai helyettes államtitkársága továbbítja
az Európai Beruházási Bankhoz (EIB), s erről tájékoztatja az Európai Bizottságot. Az előminősített
projekteket részletesen bemutató pályázati adatlapot 2011. május 9-ig kell benyújtani az EIB-nek. Az
alábbi honlapon – http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm – találhatók további
hivatalos információk a pályázat uniós feltételeiről.


