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Megjelent a „Környezeti célú fejlesztések” pályázat
Telephelyfejlesztés
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Új gazdaságfejlesztési pályázatok indulnak
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Könnyebb lesz elkapni az uniós pénzek elsíbolóit

Pályázati lehetőségek
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
Benyújtás 2011. aug. 1 -től 2011. dec. 31-ig.
Cél: a vállalkozások által végzett, hasznosítható ipari kutatás és kísérleti fejlesztés , valamint az
innovatív fejlesztések piacra vitelének és a korszerű kutatási infrastruktúra kialakításának támogatása,
ha 1.) a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg.
A termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus
1. tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik;
2. üzletileg hasznosítható.
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A projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.
Keret 45 Mrd forint a 2011-13-ra, 90-1125 pályázatra
Pályázhat:
a. jogi személyiségű
b. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c. szövetkezetek - min 2 lezárt üzleti évvel.
150 M Ft vagy ennél magasabb összköltségű projektjavaslatot konzorcium is benyújthat, tagja lehet a
fentiek mellett:
a. d) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiségű kutatóhelye;
b. e) kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaság, közalapítvány vagy egyházi
felsőoktatási intézmény
Támogatott: Alapkutatás az agrár, a műszaki, a természettudományi vagy az orvosi
tudományterületekről (max. 25%), alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, (eszköz, anyagköltség, bér,
igénybevett szolgáltatások)
Támogatás mértéke: K+F projekttámogatás: 40-500 M Ft, mértéke max. az összes elszámolható
költség 65%-a, konzorcium esetében a 75%-a. Konzorciumi pályázatnál a maximum támogatási
mérték nem gazdasági tevékenységű kutatási szervezet esetén a ráeső rész 85%-a, vállalkozások
esetén a 65%-a lehet.
Az alapkutatásra igényelhető támogatás mértéke megegyezik az ipari kutatásra igényelhető
támogatás mértékével.
Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át vállalkozásoknak kell igényelniük.
Vállalkozások pályázhatnak környezetközpontú technológiai fejlesztésre

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.

___________________________________________________________________________
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

Támogatott:
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;
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.
Önállóan kizárólag
aa) 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.

___________________________________________________________________________
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

Hírek

Így juthat ingyen milliókhoz, aki vendéget fogad falun
Júliustól lehet benyújtani a falusi turizmus fejlesztését szolgáló forrásokra a pályázatokat. Összesen
négymilliárd forint áll rendelkezésre, a támogatás 60-65 százalék.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2011. július 1-től augusztus 1-ig
pályázhatnak különböző falusi turisztikai tevékenységekre természetes személyek, mikro-, kis- és
középvállalkozások, valamint önkormányzatok, non-profit és egyházi szervezetek .
A rendelkezésre álló 4 milliárd forintos keretösszegből borturizmus fejlesztése esetében legfeljebb 20
millió forint támogatásra pályázhatnak, míg a többi tevékenység esetében 35 millió forint a csekély
összegű támogatás felső határa.
A hátrányos helyzetű településeken megvalósuló beruházások esetében 65 százalék, míg egyéb
esetben 60 százalék a támogatási arány, amelyek nagyon kedvezőnek mondhatók az elmúlt évek
kiírásaihoz viszonyítva. A legmagasabb támogatási arány, azaz 100 százalék a nonprofit szervezetek,
valamint a pályázó közhasznú tevékenységének ellátásához kapcsolódó beruházás esetében
igényelhető.

Ezekre lehet pénzt szerezni
A pályázat keretében 4 célterület fejlesztéséhez igényelhető támogatás:





falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
Balaton parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása
szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai
szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz
és borturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra- és eszközrendszer fejlesztése.

Szálláshelyfejlesztés esetében fontos kritérium, hogy a szálláshely megfeleljen a VM rendelet
mellékletében meghatározott feltételrendszernek, mint pl. rendelkezzen központi vagy egyedi fűtéssel,
legyen parkolási lehetőség, összkomfortos legyen, elkülönüljön a saját használatú helyiségektől és
lakrésztől, legalább 6, legfeljebb 16 férőhellyel rendelkezzen, és rendelkezzen üzemeltetési
engedéllyel legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig.
Gyermek és ifjúsági turizmus esetében legalább 30 férőhely a követelmény, és min. "B" kategóriájú
gyermek- és ifjúsági tábor, vagy "A" kategóriájú turistaház kialakítása.
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Dokumentumok, pontozás
Fontos tisztában lenni a csatolandó dokumentumokkal is, hiszen egy építési beruházásnál
kulcskérdés az engedélyes szinten kidolgozott tervek megléte, hiszen pályázatot beadni csak
ennek a birtokában lehetséges. Még ha az engedély nem is áll rendelkezésre, de azt mindenképpen
igazolni szükséges, hogy a tervek beadásra kerültek az építési hatósághoz, és folyamatban van az
engedélyezési eljárás.
Nem engedélyköteles tevékenységeknél természetesen arról kell szólnia az építési hatóság
igazolásának, hogy nem engedélyköteles a beruházás.
A pályázatokról pontozásos értékeléssel születik döntés, így nagyon fontos, még a dokumentáció
beadása előtt meggyőződni az egyes értékelési szempontokról, és készíteni egy előértékelést, hogy
tisztában legyen a pályázó a részvételi esélyeivel.

Itt az ingyenpénz új munkahelyekre
Az Új Széchenyi terv keretében hamarosan elérhetőek az ipartelepítési pályázatok, ahol a cégek
százmillió és egymilliárd forint közötti támogatásért szállhatnak ringbe, ha legalább 20 új munkahely
létrehozását vállalják. Ebből a lehetőségből ezúttal a közép-magyarországi és közép-dunántúli cégek
Az Új Széchenyi terv keretében június 30-ától ismét elérhetőek az ipartelepítést támogató uniós és
magyar finanszírozású konstrukciók. Idén azonban a közép-magyarországi és a közép-dunántúli
fejlesztések nem kaphatnak támogatást ezen a kiíráson, amely az elmúlt években nagy
népszerűségnek örvendett a cégek körében. A többi régió (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld,
Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl) vállalkozásai összesen 11 milliárd forint keretösszegben
nyerhetnek el támogatást 2011−2013 között.
A pályázat célja a régiókban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó, továbbá szolgáltató
gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztéseinek támogatása. Ezáltal javítani
kívánják a régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet és a régiók versenyképességét.
Legalább százmillió, de legfeljebb egymilliárd forintos támogatás igényelhető új épületek építésére,
épületgépészeti beruházások megvalósítására, meglévő telephelyek fejlesztésére, továbbá ezekhez
kapcsolódóan az alapinfrastruktúra kiépítésére vagy helyreállítására (ez az elszámolható költségek
legfeljebb 40 százalékát teheti ki), valamint a projekt előkészítésére.

Más társaság is bevonható
Amennyiben a pályázó gazdasági társaság nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval
alátámasztott) üzleti évvel (365 nap), akkor a partner vagy kapcsolt vállalkozásának, illetve
jogelődjének gazdálkodási, pénzügyi adatai is figyelembe vehetők a projekt értékelése során.
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Kedvező változás, hogy az előkészítési költségek keretében mind az üzleti terv, mind az
engedélyköteles beruházások esetében a tervek elkészítése is támogatható projektelemmé vált.
Továbbra is előírás legalább 20 új munkahely létrehozása.
A magyarországi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és hazánkban
telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek igényelhetnek támogatást. A pályázónak vállalnia
kell, hogy a projekt befejezését követő három évben a foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem
csökken a bázislétszám új munkahelyekkel (legalább 20 fő) megnövelt értéke alá. Vállalnia kell
továbbá azt is, hogy a fenntartási időszakban az egy foglalkoztatottra vetített árbevétel nem lesz
kevesebb évi hatmillió forintnál.
Támogatási intenzitás
·
·
·

Nyugat-Dunántúl: 30%
Nyugat-Dunántúl (mikro, kis- és középvállalkozás): 40%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország: 50%

E kiírás keretében nem támogatható − mezőgazdasági mellett − kereskedelmi és pénzügyi
szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés, logisztikai és turisztikai célú fejlesztés, tartós
bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés és már megkezdett beruházás sem.
A pályázatokat december 30-ig lehet benyújtani, azokat folyamatosan, egyfordulós eljárásrendben
bírálja el a fejlesztési ügynökség. A pályázatokat az adott regionális operatív program közreműködő
szervezetéhez kell a vállalkozásoknak benyújtaniuk.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vállalati CRM, értékesítés terület;
Gyártási terület;
Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
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8.
9.
10.
11.
12.

Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
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!

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Támogatható tevékenységek köre
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1.

K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:


2.

Regionális beruházási támogatás:





3.

Kísérleti fejlesztés

Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése
Infrastrukturális és ingatlan beruházás, kizárólag a GOP-2011-1.3.1.A és a
GOP-2011- 1.3.1.B pályázati kiírások esetében!!!
Információs technológiafejlesztés (új hardver, szoftver, betanítás)
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések

Csekély összegű támogatás:



Piacra jutás támogatása
Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Támogatás mértéke
Vidéken: 45%, minimum 15- maximum 500 millió Ft
Budapesten: 45% minimum 15- maximum 500 millió Ft
A pályázatok benyújtása 2011 március 1-től – 2011. december 31-ig lehetséges!

Hírek
Így kaphat milliókat, aki építkezik - fontos változások a sikerpályázatban!
Az előzetes információkhoz képest több változással jelentek meg a regionális telephelyfejlesztési
pályázatok. A teljes keret valamelyest kisebb lett, ám egyes területeken nagyobb, akár 60 százalékos
támogatás is elérhető.
Megjelent a korábbi évek egyik sikerpályázatának új verziója, ám a korábbi híradásokhoz képest több
ponton is módosítások történtek.
Az egyik ilyen változás az, hogy a telephelyfejlesztési támogatások iránti igény benyújtására
rendelkezésre álló időszak egy hónappal rövidült, vagyis nem június 3-ától, hanem június 30-tól lehet
pályázni, augusztus 30-áig, illetve december 30-áig. A keret az eredetileg közölt 27,11 milliárd
forint helyett 26,61 milliárd forintra csökkent, így apadt a támogatható pályázatok száma is, viszont a
maximális támogatási arány 60 százalékra nőtt. Utóbbi a Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és ÉszakMagyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben érvényes. Jobb helyzetbe kerültek a fővárosi
kis- és mikrovállalkozások és a Pest megyei cégek is, hiszen esetükben is nőtt a támogatási arány.
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A keretösszeg csökkentése alapvetően a dél-dunántúli és a közép-magyarországi régiót érinti, de a
Dél-Dunántúlon a pályázatok száma is csökkent.
Az egyfordulós elbírálású pályázat továbbra is a mikro, kis- és középvállalkozások (kkv) meglévő,
működő telephelyeinek modernizációját és bővítését, a nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új
telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni a
foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.
Az uniós forrásokra Idén is a gyártó vagy szolgáltató tevékenységet folytató mikro-, kis- és
középvállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel.
Továbbra sem támogatják a kereskedelmi, pénzügyi, logisztikai, turisztikai vagy mezőgazdasági célú
tevékenységeket. Utóbbi körbe tartoznak mindazon vállalkozások, amelyeknél a bevétel több mint
felét agrártevékenység adja. Kizáró ok mindemellett a korábbi munkaügyi bírság, a bejelentés nélküli
foglalkoztatás, illetve az, ha a vállalkozás 2010 január 1-jén még nem volt bejegyezve.

Újdonságok a kiírásban
Amint arról korábban beszámoltunk, a kkv-k beruházási típusú fejlesztési célja (A konstrukció hivatalos megfogalmazásban részcél) mellett lehetőség lesz mikrovállalkozások nem beruházási
típusú fejlesztéseinek a támogatására is (B konstrukció). A cégek egyszerre a két részcélre nem
pályázhatnak.
Az előzetes információkhoz képest az A részcél súlya valamelyest csökkent a B rovására a
keretösszegek tekintetében.
Nemcsak a beruházási (építés, eszközbeszerzés, infrastruktúra kiépítés), hanem már az előkészítési
költségek is elszámolhatóak, enyhítve ezzel a pályázók saját forrást igénylő kiadásait, továbbá a B
konstrukcióban - mikrovállalkozások számára - lehetőség van a létrehozott, új munkahelyek után
felmerülő bérköltségek elszámolására is. Utóbbi a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső
munkabérre és járulékaira vonatkozik.
Szintén csak a B részcél esetében van lehetőség a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó épület, felszerelés, és eszköz - a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső - bérleti
és zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására.

Mennyi pénz van minderre?
Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület létesítésére, épületgépészeti
beruházások végrehajtására, meglévő épületek átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére,
helyreállítására, az alkalmazottak számának növelésére a telephelyfejlesztés konstrukció a hét
régióban összesen 26,61 milliárd forint keretösszegben kínál lehetőséget.
A beruházás helyszínétől és vállalatmérettől függően 20-60 százalék között változik a támogatási
arány, az elnyerhető összeg pedig az A konstrukcióban 10-150 millió forint között, B konstrukcióban
pedig 5-20 millió forint között van.
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Hol lehet megvalósítani a projektet?
A pályázatra idén is csak az adott településrendezési tervben gazdasági területnek nyilvánított
területen létrejött projektekkel lehet pályázni, ez alól barnamezős beruházás lehet kivétel,
lakóterületen, vegyes övezeten tervezett beruházásokra nem lehet pályázni.
A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás
nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely
kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül
kapcsolódik (pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az
adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).
A munkaerőpiaci szempont nem csak a kizárásnál, hanem a támogatás odaítélésénél is fontos,
vagyis lényeges, hogy minél több új munkahely jöjjön létre a beruházással, ráadásul előny, ha az egy
munkahelyre jutó fajlagos támogatási igény minél kisebb.
Szintén fontos, hogy a vállalkozás nyereséges legyen, 2010-es eredménye 2009-hez képest javuljon,
ne legyen forrásaihoz képest eladósodva, és a beruházás megújuló energiát hasznosító technológiát
is tervezzen.
Határidők
A pályázatok benyújtása a DDOP, a KDOP, a KMOP és az NYDOP esetén 2011. június 30-tól 2011.
augusztus 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása ezen időtartam alatt folyamatos. A pályázatok
elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően.
A pályázatok benyújtása a DAOP, ÉAOP és ÉMOP esetén 2011. június 30-ától 2011. december 30áig lehetséges. A pályázatok elbírálása több szakaszban történik, az első szakasz 2011. augusztus
30-án, a második szakasz 2011. december 30-án zárul. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai
bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

Elindult a Zöld Beruházási Rendszert ismertető portál
Június elején indította útjára a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Zöld Beruházási Rendszert (ZBR)
ismertető portált, a kormányzati honlap tematikus aloldalaként. A www.zbr.kormany.hu látogatói
megismerkedhetnek a kvótaértékesítés gyakorlatával, olvashatnak az aktuális fejleményekről, és
megtalálhatják a legfrissebb híreket, pályázati lehetőségeket.
Magyarország az elsők között dolgozta ki és indította el a szén-dioxid kvóta eladásokból finanszírozott
energiahatékonysági és épületenergetikai programját. A Zöld Beruházási Rendszer azt követően
született meg, hogy Magyarország 2008-ban értékesítette a Kiotói egyezmény keretei között
meghatározott kvótamennyiségből fel nem használt szén-dioxid kvótái egy részét. A kvótaeladásokból
származó bevételt hazánk maradéktalanul klímavédelmi célokra fordítja.
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A ZBR alapvető célja, hogy a beruházásra fordított pénzekből kizárólag mérhető, számszerűsíthető és
igazolható üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés valósuljon meg. A hatékony, jelentős
kibocsátás-csökkentést eredményező beruházások támogatása nemzeti érdek is, hiszen nagyban
hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, általa csökkenthető az energiafogyasztás és így
mérsékelhető az ország energiafüggősége.
A www.zbr.kormany.hu aloldal ismerteti egyebek mellett a Zöld Beruházási Rendszer jogszabályi
hátterét, szervezeti felépítését, bemutatja a korábbi és a tervezett ZBR alprogramokat, példaértékű
projekteket, továbbá pályázati lehetőségeket is kínál.

Közvetlen kapcsolat a vidéki kkv-k számára
Habár a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) teljes stábja még nem állt fel, regionális irodahálózata
majdnem teljes egészében meg tudta kezdeni a munkáját. A korábbi terveknek megfelelően a
központi – budapesti – hivatal mellett hat regionális képviseletet is létrehoztak, egyet-egyet az egyes
régiókban.
Minden központhoz három-három megye tartozik, mindegyik megyével egy-egy helyi munkatárs
foglalkozik. Ők többnyire telefonon és interneten érhetők el, s személyesen tartják a kapcsolatot az
ügyfelekkel és szolgálják ki őket.
Feladatuk elsősorban a helyi kis- és közép-, illetve nagyvállalati kör külpiacra jutásának elősegítése,
közvetett export, illetve akár közvetlen kivitel, beszállítói kapcsolatok révén is. Emellett ellátnak
befektetésösztönző feladatokat is, feltérképezik az exportképes árualappal rendelkező kis- és
középvállalkozásokat,
segítik
a
határon
átnyúló
régiókban
tevékenykedő
kkv-k
kereskedelemfejlesztését, valamint rendezvényeket és szemináriumokat is szerveznek.
A regionális hálózat munkáját a Nemzeti Külgazdasági Hivatalban dolgozó osztályvezető irányítja.
Ennek feladatköre igencsak hasonlít a korábbi, jogilag nem elődszervezetnek számító ITD Hungary
tevékenységére.

ÚSZT - Gyorsabban pöröghetnek a pályázatok
Hamarosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) előtt lesz az a jogszabálycsomag, amelyet
azért nyújtanak be, hogy gyorsabb legyen az Új Széchenyi-terv pályázatainak átfutása.
Hamarosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) előtt lesz az a jogszabálycsomag, amelyet
azért nyújtanak be, hogy gyorsabb legyen az Új Széchenyi-terv pályázatainak átfutása. A tervezet
főbb elemeit Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elnöke mutatta be a szaktárcával
közösen szervezett háttérbeszélgetésen.
A legfőbb cél az elbírálás egyszerűsítése lesz. Az NFÜ-elnök elmondása szerint könynyebb lesz
ellenőrizni a számlákat, s kevesebb adatot kérnek be a pályázóktól. Lehetővé teszik az elektronikus
pályázatok benyújtását, s ezeknél is érvényes lesz az e-aláírás.
Életbe léptetnek szankciókat is: ha nem teljesülnek a pályázatban tett vállalások, könnyebben vissza
lehetne vonni a támogatást. A kiemelt ügyfélkörnek speciális eljárási rendet biztosítanak. Az olyan
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intézmények számára, amelyek sok, egymástól különálló pályázatot adnak be – mint például
egyetemek vagy kórházak –, jelentősen csökkentenék az adminisztratív terheket. Lehetővé válna
például, hogy az alapadatokat ne kelljen minden pályázatnál külön bemutatni, s egységesített
vizsgálattal ellenőriznék az egyedi ügyeiket is.
A konkrét pályázatokról szólva Petykó Zoltán és Molnár Ágnes NFM-államtitkár hangsúlyozta: 2012
elejéig ki kell írni minden pályázatot, amelyiket csak lehet, nehogy kicsússzanak a 2013-ig tartó uniós
költségvetési időszakból. Elhangzott az is, hogy bár terveznek Budapestre gyaloghidat, a főváros által
támogatott sokfunkciós híd ötletét nem pártolják, egyszerűbb terv valósulhat meg.

Megjelent a „Környezeti célú fejlesztések” pályázat

Pályázat célja:
A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül
csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és egyéb
nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások
mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi
szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a
vállalkozások működési, termelési döntéseibe.
Pályázók köre:
Mikro, kis-és középvállalkozások, vidéken megvalósuló projektekkel
Támogatás összege:
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
15.000.000 Ft, de maximum 100.000.000 Ft lehet.
Támogatási intenzitás
Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 40 %-a.
Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében az elnyerhető támogatás az összes
elszámolható költség maximum 30%-a.
Támogatható tevékenységek:
A Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez
Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák;
Elérhető legjobb technológia (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló, ill. másodnyersanyagokkal való
kiváltását célzó technológiák;
Regionális beruházási támogatásként
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Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés,
A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás, a
környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia fejlesztés, a
környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzéshez
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
Csekély összegű támogatásként
Vállalati HR fejlesztés (kizárólag a Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel)
Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási,
vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minősítésre való felkészülés, és a
minősítés megszerzése
Piacra jutás
A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012. december 31-ig lehetséges.

Telephelyfejlesztés
1. Önállóan támogatható tevékenységek köre
A. Részcél
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
• A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreálltása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
• Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása
önálló tevékenyégként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági
kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná
maga után.
B. Részcél
• A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése. (FTE alapján)
2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A. Részcél
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• Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalakozás betelepülésének,
működésének, ill. továbbfejlődésének.
• Eszközbeszerzés
• Projekt előkészítés
B. Részcél
·
·

·

·
·
·

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreálltása, felújítása, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalakozás
betelepülésének, működésének, ill. továbbfejlődésének.
Eszközbeszerzés.
Projekt előkészítés.
A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó épület, felszerelés, eszköz bérlése,
lízingelése.

Támogatás mértéke: 20-60%
Támogatás összege
„A” Részcél esetén: 10-100 millió Ft
„B” Részcél esetén: 5-20 millió Ft
A pályázatok benyújtása 2011. június 30-tól 2011.augusztus 30-ig lehetséges!

Hírek
Új gazdaságfejlesztési pályázatok indulnak
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) három gazdaságfejlesztési pályázatot tett közzé honlapján,
amelyekre július elsejétől lehet beadni a támogatási igényeket.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programban (GOP) és a Közép-Magyarország Operatív Programban
(KMOP) a vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatására megjelent
kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az
információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén. Erre a
célra a GOP-ban 9 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13-as évekre, míg a Közép-magyarországi
régióban 1,8 milliárd forint. A pályázatokat július 1-jétől 2012. december 31-ig lehet beadni.
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A környezeti célú fejlesztésekre a GOP-ban közzétett pályázati kiírás célja, hogy a vállalkozások
technológiai fejlesztéseikkel közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, kimutathatóan
növeljék az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, mérsékeljék a
hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét, veszélyességét. E konstrukció keretében
9 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13-as évekre. A pályázatokat július 1-jétól lehet
benyújtani, egészen 2012. december 31-ig.

A vállalati SaaS (Software as a Service, SaaS) központok létrehozásának és fejlesztésének
támogatására egymilliárd forintos keret áll rendelkezésre a 2011-13. évekre a GOP-ban. A támogatás
célja professzionális informatikai alkalmazást nyújtó központok létrehozása, amelyek a kkv-knak
szolgáltatnak. A pályázatokat július 1-jétől augusztus 31-ig lehet benyújtani.

Napkollektort venne, állami támogatással? Most kell nagyon résen lennie!
Az utóbbi időben a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) több pályázati konstrukcióját is
felfüggesztették a keretek kimerülésére hivatkozva, és ellentmondásos információk vannak arról, hogy
várható-e újranyitás. A fontosabb energetikai kiírások közül már csak két pályázat érhető el.
Az elmúlt napokban több energiapályázatot függesztettek fel az új Széchenyi terven belül, a vállalati
együttműködés és klaszterek támogatása című, KMOP-1.5.2.-11 kódszámú pályázati kiírás beadási
határideje pedig lejárt. Május 19-én a keretek kimerülésére hivatkozva szüntette be a Fenntarthatóbb
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című
(KEOP-6.2.0/ A/09-11 kódszámú) pályázati konstrukciót a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).
Ugyanígy járt el a szervezet a Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és
villamosenergia-, valamint biometán termelés nevet viselő (KEOP-2011-4.4.0.), illetve az
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című konstrukcióval
(KEOP-2011-4.9.0) is.

A még elérhető pályázatok
A fontosabb energetikai kiírások közül már csak a KEOP 4.2.0.A / B, és a KMOP 3.3.3. jelű
pályázatok elérhetőek. A támogatható tevékenységek köre meglehetősen széles.
A KEOP-4.2.0/A esetén a következő célokhoz nyerhető támogatás: a fűtési energiaigény részbeni
vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; használati melegvízigény részbeni vagy teljes
kielégítése megújuló energiaforrásból; gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni
vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; villamosenergia termelés napelemes rendszer
segítségével.
A KEOP-4.2.0/B esetén napenergia hasznosítására; biomassza-felhasználásra; szilárd és/vagy
folyékony alapanyagból biogáz előállítására, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő
hasznosítási rendszer kialakítására és bővítésére; geotermikus energia hasznosítására; hőszivattyús
rendszerek telepítésére; hűtési igény kielégítésére megújuló energiaforrás felhasználásával; illetve

___________________________________________________________________________
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

megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására megújuló
energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítással célokra lehet pályázni. A KMOP 3.3.3. kiírása
hasonló célokat enged támogatni, mint a KEOP-4.2.0/B pályázat, azzal a kiegészítéssel, hogy itt
szélenergia hasznosításra, illetve megújuló energiaforrások kombinálására is lehet dotációt igényelni.
A két pályázatra a cégek méretkorlát nélkül jelentkezhetnek, azonban nem pályázhatnak az
elsősorban mezőgazdasági tevékenységet végző vállalatok. Az elszámolni kívánt támogatási összeg
eléri a teljes támogatás 10 százalékát és minimum a 200 ezer forintot. A fenntartás mindegyik kiírás
esetében 5 év, kkv-k esetében 3 év. A döntéshez szükséges időtartam 60-90 nap, a beruházás a
pályázat benyújtását követően kezdhető meg.

Egyre nagyobb az érdeklődés
Az energetikai pályázatokat évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezi; nem véletlenül, hiszen az
elsődleges környezeti szempontokon túl is sok-sok érv szól. A válság évei alatt sokan visszafogták
fejlesztéseiket, inkább a túlélésért küzdöttek. Jó néhány cég ma sem teheti meg, hogy
technológiafejlesztés jegyében tíz- vagy százmilliókat fordítson újabb eszközök, gépek beszerzésére,
inkább a költség csökkentésében szeretnének előrelépni. Ehhez is segítő kezet nyújtanak az
energiaracionalizálást támogató pályázatok.
E pályázatok körében az átlaghoz képest magasabb a támogatásintenzitás, vállalkozások esetében
akár 70, önkormányzatok, költségvetési szervek akár 85 százalékért indulhatnak idén. Összegét
tekintve sem fukarkodtak a kiírók, látva a komoly projektek költségigényét, egyes pályázatoknál akár 1
milliárd forint összegű támogatás is igényelhető.
A legkedveltebb pályázatok közé a megújuló energiával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket,
villamos energiatermelést és a helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítésére irányuló fejlesztéseket
támogató pályázatok tartoznak. Azonban az előbbieket (épületenergetika, villamos energiatermelés) a
keret kimerülésére hivatkozva két és fél hónap után máris felfüggesztették, holott összességében
ezekre mintegy 20 milliárd forintos keretet határoztak meg. Mindez mutatja a dömping mértékét. A
későn ébredőknek azonban vigaszul szolgálhat, hogy a kormány célkitűzése és vállalása miatt ez nem
sokáig maradhat így. Amellett, hogy várható a felfüggesztett konstrukciók újranyitása, eleve tervben
volt a hagyományos épületenergetikai pályázat megjelenése.
Az érdeklődőknek azonban addig sem kell unatkozniuk, ugyanis ezek a pályázatok nagyon komoly
előkészítést igényelnek, ezért célszerű felkészült és nagy tapasztalatokkal rendelkező tervező és
pályázatíró céget megbízni a projektek előkészítésével. Miután ezek időigénye sem kevés, érdemes
már most felkészülni egy esetleges újranyitásra, hiszen előre nem lehet tudni, akkor mennyi idő áll
majd rendelkezésre a pályázatok benyújtására a keret kimerülése miatt.

Nem árt tudni
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) energetikai korszerűsítést és megújuló
energiaforrás hasznosítást támogató pályázataiban a projektek értékelésének egyik sarkalatos pontja
a beruházás pénzügyi megtérülési rátája (belső megtérülési ráta - BMR). A mutató értékének 0 és 15
százalék közé kell esnie ahhoz, hogy a pályázó eséllyel induljon a támogatás elnyeréséért, más érték
esetén nem érdemes beadni a jelentkezést.
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A fentiek miatt érdemes a projektek előkészítését a beruházás évenkénti pénzáramainak (kezdeti
beruházási költség, évenként felmerülő pótló beruházás, üzemeltetési költségek, a projekt
megvalósulásával várható árbevétel, maradványérték) meghatározásával kezdeni. Ha ezek alapján a
BMR nem éri el a kívánt értéket és a pénzáramok módosításával (például a műszaki tartalom
szűkítése útján a beruházási költségek csökkentésével) sem teljesíthető ez, nincs értelme tovább a
pályázati dokumentáció elkészítésével foglalkozni.
A BMR számítási módszertanát a pályázati kiírás meghatározza, ehhez segítséget nyújt egy kalkulátor
is, mely a pályázati dokumentáció részeként érhető el.
A pénzügyi megtérülés értékelésekor a beruházás megvalósulását követő 15 üzemév pénzáramait
kell figyelembe venni, majd ezeknek a jelenértékét képezzük a meghatározott, 15 százalékos
diszkontráta felhasználásával. Ha nettó jelenértékként így nullát kapunk, akkor a projekt belső
megtérülési rátája éppen 15 százalék. Abban az esetben, ha pozitív a beruházás nettó jelenértéke, a
BMR meghaladja a 15 százalékot, tehát nem jogosult támogatásra, ellenkező esetben a pénzügyi
megtérülési ráta 15 százalék alatti, tehát megfelel a pályázati feltételnek.
A BMR meghatározása részét képezi a KEOP energetikai pályázatok által megkövetelt
megvalósíthatósági tanulmánynak. A pénzügyi megtérülés bemutatása mellett azonban még számos
más, az értékelési pontszámokban is szerepet játszó eleme van a benyújtandó pályázati
dokumentációnak, amely miatt javasolt a témában jártas pályázati tanácsadó segítségének
igénybevétele a projekt előkészítése során.
Magyarország versenyképessége függ a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek kiaknázásától,
így a kormány nagy hangsúlyt helyez a megújuló energiák termelésére. Az Európai Parlament és
Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányának el kell
érnie legalább a 13 százalékot, azonban a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben a
kormány még ezt is meghaladó, 14,65 százalékos részesedés elérését tűzte ki célul.

Könnyebb lesz elkapni az uniós pénzek elsíbolóit
Szigorítaná és egységesítené az Európai Bizottság a határokon átnyúló, és az uniós pénzeszközöket
érintő csalásokkal kapcsolatos eljárásokat és joganyagot. A tagállami jogszabályok közti különbségek,
illetve a külföldi bizonyítékok felhasználhatósága körüli bizonytalanság akadályozza a hatóságok
munkáját. Csak 2009-ben 280 millió eurónyi uniós támogatás esetében merült föl a csalás gyanúja,
ami az EU költségvetés 0,2 százaléka.
A határok nélküli Európa az utóbbi időben jelentősen megkönnyítette a csalók, sikkasztók és az uniós
pénzalapokkal visszaélők helyzetét. A tagállami hatóságok előtt ugyanis továbbra is számos olyan
akadály tornyosul, amely meggátolja az uniós pénzek védelmét a bűncselekményekkel szemben.
Ilyen akadályt képez például az eljárásokra, a bűncselekményekre és a büntetésekre vonatkozó,
tagállamonként eltérő szabályozás, ami hátráltatja a csalás elleni tagállamközi vizsgálatokat és a
büntetőeljárásokat.
Megvizsgálják azt is, milyen módon alkalmazhatná az uniós pénzeszközök elleni csalás és az azokkal
való visszaélés elleni közös szabályokat a szakosított Európai Ügyészség. Az EU épp ezért erősítené
a tagállami hatóságok között az információcserét, és a tervek között szerepel egy, a kölcsönös
igazgatási segítségnyújtásra irányuló új javaslat is.
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