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Pályázati Hírek

2012-től változik az ingatlanvásárlást is támogató pályázat

Jó hír a pályázóknak, hogy megemelik a kombinált mikrohitel-pályázaton elnyerhető összeget, és a
jövőben azok a vállalkozások is pályázhatnak erre a kisírásra, amelyek árbevétele meghaladja a 200
millió forintit. Ezt jelentette be nyilatkozatában Siba Ignác, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője. A részletekről egyelőre annyit közölt,
hogy az eddigi elnyerhető 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás közel 10 millióra, míg a hozzá
igényelhető hitel összege 8 millióról 20 millió forintra nő.
További változás várható a támogatható tevékenységek körében, a várakozások szerint támogatást
nyerhetnek az ingatlanüzemeltetést, telephely-szolgáltatást célzó beruházások is.
A pályázat egyéb feltételei változatlanok maradnak, tehát 10% önerő mellett lehet majd 10 millió forint
vissza nem térítendő, és minimum ugyanekkora – maximum 20 millió forint – visszatérítendő
támogatásra pályázni. A vállalások tekintetében sem lesz változás, tehát a projekt lezárását követő 24
hónapban a vissza nem térítendő támogatás felét személy jellegű ráfordításként kell elkölteni.

Ingatlanvásárlás akár 45% támogatással
Pályázók köre
Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!
Támogatható tevékenységek köre
1. Csekély összegű támogatásként


b)

Eszközbeszerzés
o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Infrastrukturális és ingatlan beruházás
o
o
o

c)

infrastruktúra építése, fejlesztése
ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása
ingatlanvásárlás

Információs technológiafejlesztés
o
o

új hardver
szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)
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Támogatás mértéke és összege
Maximum 4 millió forint vissza nem térítendő és minimum a vissza nem térítendő támogatással
megegyező,de maximum 8 millió forint hitel.
A pályázatok benyújtása 2011.március 1-től 2011.december 31-ig lehetséges!

Informatikai rendszerek kialakítása decemberig akár 50% támogatással

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
o
o

Információs techonlógia-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)
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
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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.

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%

Kötelező vállalások
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves
átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés
nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
ÉS
A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti)
tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás
értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 50%-át.
VAGY
A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó
éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a
pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-20111.2.5-nél legalább 200%-át.
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A projekt megkezdése
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető. A
megvalósításra 24 hónap áll a pályázó rendelkezésére.

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető!
A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012.december 31-ig lehetséges!

Hírek
65% támogatás fogászatok, fogtechnikai laborok fejlesztésére
Az Új Széchenyi Terv keretén belül 2012. január 16-tól lesznek pályázatok beadhatóak az "Innováció
a fogászatban" című új pályázati kiírásra melyben több mint 3 milliárd Ft értékben, 65%-os támogatási
intenzitás mellett nyerhetnek vissza nem térítendő támogatást fogorvosi rendelők, fogtechnikai
laboratóriumok eszközbeszerzésre és technológiai fejlesztésre!
Pályázat célja
Az Új Széchenyi Terv esetében kitörési pont a Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program, és a
1112/2011. (IV. 27.) Korm. Határozat alapján ezen belül is kiemelten hangsúlyos a fogászati ipar.
A kiemelt szakpolitikai célnak megfelelően a jelen pályázati kiírás célja a fogászati ágazatban működő
innovatív vállalkozások fejlesztése korszerű, magas értéket képviselő, szolgáltatások, technológiák
kidolgozása és piaci bevezetése révén
Pályázók köre

86.23; 86.90; 32.50 TEÁOR’08 kóddal rendelkező, fogászathoz szorosan kapcsolódó:





kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
szövetkezetek.

Induló vállalkozások is pályázhatnak!
Támogatható tevékenységek köre
1.
2.
3.
4.
5.

Eszközbeszerzés
Munkatársak alkalmazása
Piacra jutás támogatása
Információs technológiafejlesztés
Tanácsadás igénybe vétele a fogászati ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények
adaptálása céljából
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Pénzügyi feltételek

A pályázatban rendelkezésre álló forrás: a Közép-Magyarországi Régióban 500.000.000 Ft, a
Konvergencia régiókban 3.000.000.000 Ft a 2012-13. évekre.
A támogatás mértéke: az összes elszámolható költség maximum 65%-a.
A támogatás összege:



A Közép-Magyarországi Régióban minimum 3.000.000 Ft, de maximum 20.000.000 Ft
A konvergencia régiókban minimum 3.000.000 Ft, de maximum 30.000.000 Ft

Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtása 2012. január 16-tól 2013. március 31.-ig lehetséges.

163 milliárd forint kerül átcsoportosításra energetikai pályázatokra 2012-ben
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közlekedést finanszírozó forrásokról az energiahatékonysági
forrásokra 163 milliárd Ft-ot tervez átcsoportosítani az Európai Bizottság jóváhagyását követően.
Ennek elsődleges oka, hogy a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott projektek
hosszú előkészítést igényelnek, továbbá időigényes beruházások részesülnek támogatásban, mely
jelentős kockázatot jelent a támogatási keret felhasználásának szempontjából. Ezen felül a különböző
sikeres energetikai programok a nagy érdeklődés miatt forráshiányossá váltak.

Az átcsoportosítás fő indoka, hogy jelentős nehézséget jelent a közlekedési nagyprojektek Európai
Bizottság általi jóváhagyásának elhúzódása, esetleges szabotálása, a projektek hosszú ideig történő
megvalósítása. A projektek tervezett költségeinek változása (növekedés-csökkenés), az ütemtervtől
való eltérés, az egyes projektelemek szabálytalansága miatti elszámolható költségcsökkentés is
számos veszélyt jelent a források időben történő felhasználásában.
Az energiahatékonyságot célzó beruházások tekintetében százmilliárdos nagyságrendű igény vetődött
fel, mind a központi költségvetési szervek, önkormányzatok részéről, mind pedig a KKV-szektor
esetében.
A tervezett átcsoportosítások a következőképpen kerültek meghatározásra:
KEOP 4. „A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése” konstrukcióba 40 milliárd Ft-ot, a KEOP 5.
„Hatékony energiafelhasználás” vonatkozásában 120 milliárd Ft-ot csoportosítanak át a KÖZOP 2., 4.,
5. prioritásaiból. A maradék 3 milliárd Ft a KEOP 8. „Technikai segítségnyújtás” prioritásba kerül
átcsoportosításra.
A további átcsoportosításokról az NFÜ honlapján tájékozódhat.
Forrás: NFÜ
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Sikertörténet
Komplex fejlesztés a Silveria Kft-nél
A Silveria Kft. 2011-ben a Vanessia Kft. közreműködésével a Komplex vállalati technológia fejlesztés
c. pályázat keretein belül 125.555.702 Ft-os összköltséggel 35%-os támogatási intenzitás mellett
43.944.495 Ft támogatást nyert el. A projekt keretein belül beszerzésre került egy, a tevékenységéhez
szorosan kapcsolódó nagy értékű gép, bevezetésre került az ISO/TS autóipari szabvány és
tanúsítása, valamint a projekt tartalmazza az erős- és gyengeáram bevezetését a Kft. új
üzemcsarnokába. A projekt eredményeként hatékony anyagfelhasználás és szállítás, pontosabb
megrendelői kiszolgálás, a működési költségek csökkentése, valamint munkaerő létszámának
bővítése jött létre.
A Silveria Kft. „rutinos” pályázónak számít, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Vanessia Kft.-vel
együttműködve már tíz sikeres projektet valósított meg. Ezen beruházások összes elszámolható
költsége 652.244.660 Ft, melyből 251.981.106 Ft a vissza nem térítendő támogatás.
A Silveria Kft. a jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, hűen megfontolt gazdálkodási szemléletükhöz,
továbbra is az európai uniós támogatások segítségével tervezi megvalósítani.

Hírek
Kedvezményes hitel ügyfeleinknek
Újraindul a Kisvállalkozói Hitel program
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) döntött arról, hogy
a 2011. április 28-ával felfüggesztett Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram keretében 2011.
november 21-től ismételten lehet új kérelmet befogadni.
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és az MFB Zrt. között létrejött együttműködés
eredményeképpen a fővárosi vállalkozásfejlesztési program szolgáltatásai révén, a budapesti
vállalkozások életciklusához illeszkedően állnak rendelkezésre a támogatott finanszírozási források.
Ennek a finanszírozási rendszernek egyik eleme az MFB Zrt. Új Magyarország Kisvállalkozói Hitele,
amelyben garanciapartner a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel felső összeghatára 50 millió forint, kedvező kamatozású és
hosszú lejáratú konstrukció a kisvállalkozások számára.
A hitelkérelmet azok a vállalkozások nyújthatják be, amelyeknél az alkalmazottak száma 1-50 fő
között van, az éves nettó árbevételük vagy a mérlegfőösszegük legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg. A beruházási célú hitelt - maximum 15 évre - azok a vállalkozások igényelhetik, amelyek
telephelyként szeretnének ingatlant vásárolni, felújítani vagy építeni, illetve eszközeiket, gépparkjukat
bővítik, korszerűsítik.
Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel feltételrendszer-változásának összehasonlító táblázata
2011.

április

29.-i 2011. szeptember 5-től érvényes feltételek

___________________________________________________________________________
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

felfüggesztésig
feltételek

érvényes

Kamat

3 havi EURIBOR+4%/év

Hitelösszeg

1-50 millió Ft (csak 1 lezárt üzleti évvel
1-50 mFt, induló vállalkozás
rendelkező vállalkozások tudják a folyósítási
esetében legfeljebb 25 mFt,
feltételeket teljesíteni)

3 havi EURIBOR+5%/év

legalább egy teljes üzleti évvel rendelkező KKV,
KKV-k,
akár
induló
legalább 1 fő statisztikai állományi létszámmal
vállalkozás is, statisztikai
létszámtól függetlenül
Jogosultak köre
A
minősítés
során
kapcsolt-,
partnervállalkozásokat is vizsgálni kell!

és

agrár-, és szállítmányozási tevékenységet
agrár-, és szállítmányozási folytató cégek, offsore és devizakülföldi cégek
tevékenységet folytató cégek

olyan cég, mely ellen, vagy
körébe tartozó cégek
csőd-,
felszámolás,
visszamenőleg van olyan,
végelszámolás alatt álló cég
vagy felszámolási eljárás,
zajlott/lik
Hitelezésből
kizártak köre

melynek tulajdonosi
között, 5 évre
amely ellen csőd-,
illetve végrehajtás

olyan cég, melynek adószáma felfüggesztésre
került
olyan cég, melynek, vagy melynek a tulajdonosi
olyan cég, melynek lejárt
körébe tartozó cégek között, 5 évre
esedékességű köztartozása,
visszamenőleg van olyan, melynek lejárt
vagy hiteltartozása van
esedékességű
köztartozása,
illetve
hitelszerződésből
vagy
bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása van
A Garantiqa Hitelgarancia A
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
Zrt.
Üzletszabályzatában Üzletszabályzatában
kizárt
vállalkozások,
kizárt vállalkozások
viszont ennek köre bővült

Saját forrás

min. 10%

A
felhasználása

min. 10%, de szigorúbban vizsgálandó, ha nincs
hiteltől, lízingtől, támogatástól mentes önrésze a
Hg. Zrt. elutasítja

üzleti
célú
ingatlan
vásárlásra,
-építésre, üzleti célú ingatlan vásárlásra, -építésre,
hitel
átalakításra, használt és új átalakításra, használt és új gépek beszerzésére,
gépek
beszerzésére, szoftvervásárlásra
szoftvervásárlásra
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Saját fejlesztés esetén a tárgyi eszköz aktivált
értékébe
beszámítható:
saját/bérelt
munkaeszközzel, saját munkaerővel végzett
munkák önköltsége, készen vásárolt alkatrészek
összeszerelésének
költsége,
szükséges
megrendelői szolgáltatások.

A
hitel
biztosítéka

jogi

inatlan és ingóbiztosíték

ingatlan-,
és
ingóbiztosíték,
de
az
értékbecsléssel szemben támasztott elvárások
szigorodtak, az értékbecslőnek szakértői
névjegyzékben kell szerepelnie, legalább 2
módszert kell használnia és megfelelőségi
nyilatkozatot kell tennie

részletes
hitelkérelmi részletes hitelkérelmi nyomtatvány, mely egyben
nyomtatvány, mely egyben az üzleti terv, tartalmilag nem, de formailag
az üzleti terv
változott
bővült a nyilatkozatok köre a kizárt kérelmezői
körrel, (a kapcsolt vállalkozásokkal (alá is kell
írniuk), a de minimis-sel, és a KHR-rel
kapcsolatban tett nyilatkozatok)

Hitelkérelmi
formanyomtatvány

a csatolandó mellékletek listája nem változott

Telefonáljon akár ingyen
0 Ft-os percdíjjal beszélhet 46 ország, köztük Magyarország vezetékes hálózatában és 8 ország
mobilhálózatában (USA, Kanada, Kína, Hong-Kong, Puerto Rico, Thaiföld, Új-Zéland, Szingapúr)
mindössze 1995 Ft-os fix havidíjért.
Ingyen hívhatjuk az összes magyar vezetékes telefont (nincs kapcsolási díj).
Ingyen hívhatjuk 46 ország vezetékes telefonját (4 Ft kapcsolási díj).
Ingyen hívhatjuk 8 ország mobil telefonját (4 Ft kapcsolási díj).
A többi ország mobiljai is alacsony percdíjjal hívhatóak. Nincs helyhez kötve, bárhova
magával viheti akár külföldre is, és ingyen telefonálhat a saját hívószámáról! Továbbra is
élvezheti a hagyományos telefon előnyeit: Hívásvárakoztatás, fax, számkijelzés
(hívóazonosítás), gyorstárcsázás, hívásátirányítás, hangposta
Az adapter segítségével Interneten keresztül tudnak telefonálni telefonkészülékkel. Hívhatnak vonalas
vagy mobil telefont. Nem kell hozzá számítógép, speciális program. Internet kapcsolat kell mindössze,
plusz a modem és egy telefon. Használat közben észre sem vesszük, hogy nem " hagyományos"
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telefont használunk. Természetesen minket is hívhatnak a készüléken keresztül, saját hívószámon. A
készülékhez tartozik egy előfizetés is. Az előfizetés díja havi 1.995 Ft. Havonta fizetendő. Mindenkinek
megéri váltani, főleg ha a jelenlegi telefonszámlája 2.000 Ft-nál magasabb (és nem mobilszámok
hívása miatt).
Internetkapcsolatot igényel!
Ráköthető közvetlenül a router-re, vagy a modem és a számítógép közé. Nem igényel számítógépet,
közönséges telefonnal telefonálhatunk. Egyszerűen üzembe helyezhető.
Két telefonkészülék is csatlakoztatható.Linksys VoIP telefon adapter 11999 Ft, ami tartalmazza az
adapter házhozszállítását is. Plusz fizetendő az első havi telefon díj 1995ft, azaz együtt 13994
Ft.
0 forintos percdíjjal hívhatja az alábbi célországokat:
Vezetékes földrajzi számok: Andorra, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Kína, Ciprus,
Ciprus (török), Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Gibraltár,
Görögország, Hong Kong, Cseh Köztársaság, Izland, Írország, Izrael, Olaszország,
Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Monaco, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Puerto Rico,
Románia, San Marino, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Portugália, Azori szigetek, Madeira,
Svédország, Svájc, Thaiföld, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok,
Spanyolország, Kanári-szigetek, Hollandia, valamint mobil számok: Kanada, Kína, Hong Kong,
Új-Zéland, Puerto Rico, Thaiföld, Szingapúr és az Egyesült Államok. A kapcsolási díj 4 Ft.
Hívjon, vagy küldjön email-t további információért:
ingyentelefonalhat@gmail.com
0612796314 Tímea
0620/384-5057 András

Sikertörténet
Átfogó informatikai fejlesztések takarékszövetkezeteknél

A Vanessia Kft idáig több, mint 60 takarékszövetkezetet segített hozzá, hogy pályázati úton
korszerűsítse informatikai hátterét. A közös munka eredménye több, mint 70 nyertes pályázat,
melyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség összesen közel 1 000 000 000 Ft támogatásra
érdemesnek ítélt.
A projektek célja, hogy a takarékszövetkezetek informatikai területen is fel tudják venni a versenyt a
nagy bankokkal, megőrizzék meglévő ügyfeleik bizalmát és megnyerjék leendő ügyfeleiket. Ezekben a
projektekben új számítógépeket, szervereket, egyéb hardvereket és szoftvereket vásároltak.
Olyan hardveres és szoftveres védelmeket építettek ki, melyek megfelelnek a legszigorúbb
bankbiztonsági kritériumoknak, így mára hatékonyan tudnak védekezni az adathalászok és kártékony
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programok ellen. A folyamatos működés érdekében nagy teljesítményű aggregátorokat és
szünetmentes tápegységeket helyeztek üzembe, ezzel minimalizálva az esetleges adatvesztésből
eredő kellemetlenségeket.
A takarékszövetkezetek számára készült vállalatirányítási szoftverek segítettek átláthatóbbá tenni a
működést, biztos alapot nyújtanak a statisztikák készítéséhez, megkönnyítve így az eredmények
tervezését. A rendszerek bevezetését követően lehetőség nyílott biztonságos, elektronikus
csatornákon az ügyfél/partner által beküldött kérelmek/adatok nyilvántartására, a folyamatok
monitorozása, és az elektronikus válaszadásra is. A rendszerek számtalan terület mellett alkalmasak
az integrált számlavezetésre és az értékesítés támogatására, ezáltal nagyban könnyítik ezen
területeken is a munkát.
Büszkék vagyunk rá, hogy az 1 milliárd Ft támogatás elnyerésével hozzásegítettük ezen szektort a
rentábilisabb működéshez és versenyképességének megőrzéséhez a tőkeerős bankokkal szemben.

Hírek
Új típusú kkv-hitelezés
PÁLYÁZAT Hatmilliárd forintot különítettek el fejlesztésre
Új típusú, Kombinált Hitel Garanciával (KHG) nevű eljárás keretein belül új kiírásokra beérkező
pályázatok kezelését végzi október végétől a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A
modellt önerő, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes bankhitel kombinációja jellemzi,
ezzel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogatja a kormány.
A konstrukcióban a cégeknek a beruházáshoz szükséges összeg 25 százalékát kell önerőként
biztosítaniuk. Az önerőn felüli részt a megvalósítás időtartamára az eljárásban részt vevő
hitelintézetek kedvezményes feltételekkel megfinanszírozzák a vállalkozás számára. A hitel nagysága
nem haladhatja meg az 500 millió forintot. Az eljárás során nyújtott hitelek kedvezményesek; a
maximális kamatfelár 2,5 százalék forinthitel esetében, míg 3,5 százalék devizahitelnél az irányadó
bankközi hitelkamat felett. A megvalósítást követően a jóváhagyott 25 százalék európai uniós
támogatást a hitelintézet részére utalják át, ezzel csökkentve a vállalkozás hitelét.
A kedvezményes hitel nyújtására azok a bankok jogosultak, melyek az eljárás végrehajtásához
szükséges tanúsítványt megszerezték. Az új kiírásokkal kapcsolatban a jelenleg hat hitelintézet
nyújthat segítséget: az OTP, a Magyar Fejlesztési Bank, a Citibank, a K&H, az Unicredit és a Gránit
Bank Zrt. A konstrukció egyszerű, egyablakos, sőt ezt az egy ablakot is a hitelintézet biztosítja a
cégek számára, amely kényelmet jelent a vállalkozásoknak, hiszen a hitelkérelemhez szükséges
dokumentációt és a pályázati anyagokat is a hitelintézetnél adhatja le. A vállalkozások fejlesztési
elképzeléseit a hitelintézet bírálja el.
Az eljárásba bevont pályázatokon a magyarországi székhelyű vagy hazai fiókteleppel rendelkező
mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak. Kivételt képeznek a Budapesten megvalósított
projektek, amelyek e konstrukció keretében nem támogathatók. Ellenben két évnél fiatalabb
vállalkozások is támogatást nyerhetnek fejlesztési elképzeléseikhez.
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Az Új Széchenyi-terv vállalkozásfejlesztési programján belül a Komplex vállalati technológiafejlesztés
mikro-, kis- és középvállalkozások számára elnevezésű pályázatra négymilliárd, míg a logisztikai
központok és szolgáltatások fejlesztésére kétmilliárd forintot bocsát rendelkezésre a kormány. E két
kiírásra október 26-tól 2012. december 31-ig lehet beadni pályázatot a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-hez. Az eljárás sikeres bevezetését követően jövőre várható más
pályázati konstrukcióra is kiterjeszthetik.

Magyarországon is nőhet az uniós társfinanszírozás
Az uniós társfinanszírozási ráta ideiglenesen 95 százalékra emelését szorgalmazta „a válság által
leginkább sújtott” tagállamok, köztük Magyarország számára hétfőn az Európai Parlament regionális
politikai szakbizottsága.
A regionális politikáért felelős parlamenti szakbizottság szerint a makrogazdasági válság által
leginkább sújtott országok régióinak ideiglenesen kedvezőbb finanszírozási feltételeket kellene
élvezniük a talpra állás felgyorsítása érdekében. Ezért a szakbizottság hétfői szavazásán amellett
szállt síkra, hogy a válság által leginkább sújtott hat uniós tagállam – Görögország, Írország,
Portugália, Lettország, Románia és Magyarország – számára az EU átmenetileg vállalja át a
regionális fejlesztési projektek költségeinek 95 százalékát.

„A válság által leginkább sújtott országok gyors megsegítése kezdettől fogva a prioritásunk volt. A
társfinanszírozási plafon átmeneti megemelése nem befolyásolja a tagállamok rendelkezésére álló
regionális források összegét, ellenben lehetőséget nyújt a források egyes projektek befejezésére
történő koncentrálására, csökkentve ezáltal a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást” – érvelt a
javaslat mellett Danuta Hübner, jelentéstevő, aki egyúttal a regionális szakpolitikai bizottság elnöke is.
Hübner hozzátette, hogy a Parlament azt szeretné, ha a hat országnak minél hamarabb, de világos és
átlátható feltételek mellett, megadnák a derogációt.

A képviselők elképzelése szerint az ideiglenes könnyítés 2013 végéig lehetne igénybe venni, de ez
nem jelentene semmilyen elköteleződést a 2014 és 2020 közötti programozási időszakra. A Parlament
azt szeretné, ha az intenzívebb uniós finanszírozást a növekedés, a munkahelyteremtés és a
versenyképesség javítására fordítanák, megfelelő ellenőrzési és jelentési mechanizmusok mellett.

A kormányoknak a magasabb uniós rész megszerzésének fejében fontossági sorrendet kell
felállítaniuk a projektek között és bizonyítaniuk kellene azt, hogy a jelenlegi társfinanszírozási
szabályok mellett nem tudnának elegendő önrészt biztosítani a beruházásokhoz a büdzséből.

A szakbizottsági szavazást követően az Európai Parlament következő, novemberi mini-plenárisán
szavaznak a javaslatról, amelyre már előzetesen áldását adta a Tanács és a Bizottság.
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Sikertörténet

LHG Lukács Hűtéstechnika és Gasztronómia Kft. – Tatabánya
A cég 2009-ben a Vanessia Kft. közreműködésével elnyerte a Komplex vállalati technológia fejlesztés
c. pályázat támogatását, melynek segítségével logisztikai fejlesztést és a beszerzés hatékonyságának
növelését valósították meg. A projekt eredményeként hatékony anyagfelhasználás és szállítás,
pontosabb megrendelői kiszolgálás, a működési költségek csökkentése, valamint munkaerő
létszámának bővítése jött létre. A támogatás lehetőségeinek kiaknázásával biztosítottá vált a cég
piacon maradása és bővült az új megrendelők köre is. A projekt megvalósulásával a vállalkozás
képessé vált a pici követelményeknek megfelelni, illetve további fejlesztéseket elindítani.
A sikeres pályázatot követően 2010-ben telephelyfejlesztésre nyújtottak be pályázatot, melyet szintén
elnyertek. Ennek eredményeként megvalósíthatták a bővítési igényeikhez igazodó alkalmas
2
épületrész felépítését, amely 165,3 m telephely növekedést és 6 fős alkalmazotti létszámbővítést tett
lehetővé.

Hírek
Magyarország a kohéziós alap minél magasabb arányú felhasználásával számol

Magyarország az Európai Unió Kohéziós Alapja forrásainak minél magasabb arányú igénybe vételével
számol, a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban az ország a ráeső kohéziós forrásoknak várhatóan közel
100 százalékát felhasználja - közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az MTI érdeklődésére.
Az NFÜ tájékoztatása szerint a 2004-2006. évi időszakban az euró 250 forintos árfolyamán számítva
1 milliárd 480 millió euró keret állt Magyarország rendelkezésére, ebből 2011. szeptember 30-ig 1
milliárd 357 millió eurót fizettek ki hazai társfinanszírozás nélkül.A kohéziós alap 2004-2006. közötti
forrásából 9 közlekedési és 25 környezetvédelmi projekt valósul meg, ezek leszerződött értéke - a
hazai társfinanszírozással együtt - 2 milliárd 458 millió euró. Az NFÜ tájékoztatása szerint a 20042006-os időszak kohéziós alap projektjeit legkésőbb jövő év végéig le kell zárni, de a legtöbb
beruházás lényegesen hamarabb befejeződik, a környezetvédelmi projekteknél 97 százalékos, a
közlekedésieknél
100
százalékos
a
szerződéses
arány.
Az NFÜ szerint a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban Magyarország a ráeső kohéziós alap források
közel 100 százalékát felhasználja, de ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy mintegy 10 százalékkal túl kell tervezni a meglévő keretösszeget, hiszen mindig
akadnak olyan önkormányzatok, amelyek végül felhagynak az elképzelt projekttel.
A 2007-2013-as időszakban 280 forint/euró árfolyamon számolva Magyarország 8 milliárd 642 millió
euró felhasználásával számolhat az EU Kohéziós Alapjából. Ebből 2011. szeptember végéig 1 milliárd
44 millió eurót, a keret 12 százalékát hívta le az ország. Ez az arány a 2004-ben, illetve az ezt
követően csatlakozott új tagországok között átlagosnak számít, miután Romániában 2 százalék,
Csehországban 8 százalék, Lengyelországban 13 százalék ez a mutató - közölte az NFÜ.
A jelenlegi szabályok alapján a 8 milliárd 642 millió euró kohéziós alap keret terhére megvalósuló
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programokat 2015 végéig kell lezárni, ami azt jelenti, hogy a projektgazdáknak eddig az időpontig
felmerülő költségeket lehet elszámolni az Európai Unió felé - közölte az NFÜ.

Az összefogás egyik legjobb eszköze a klaszter, ebben nyújt segítséget a Klaszterház Zrt.
Korábbi hírlevelünk kapcsán többen érdeklődtek partnerünk, a Klaszterház Zrt. szolgáltatásai iránt. A
Klaszterház segítségével elérhető díjszabások, szolgáltatások minden vállalkozás számára jelentős
(30-60%-os) mértékű költségcsökkentést eredményeznek a banki költségben, kommunikációs
díjakban, IT költségekben és még sok más területeken. A 9 forint alatti mobil percdíjak miatt még
azoknak is érdemes megismerni a Klaszterház tagság előnyeit, akik jelenleg más mobilflotta tagjai.
További részletekért kattintson IDE.

Sikertörténet

Új telephelyek mikrovállalkozásoknak
Ezen pályázat 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 vegyenek fel telephelyvásárlásra, vagy jelenlegi székhelyük
átalakítására. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg, amivel
hosszútávon biztosíthatja a mikrovállalkozás működését.
A Vanessia Kft. több nyertes pályázat elkészítésében és megvalósításában vesz részt, melyek bár kis
mértékben, de hozzájárulnak a hazai mikrovállalkozások fellendítéséhez. Tanulva a sikeres
pályázatokból – és várva a még el nem bírált pályázatok eredményét – cégünk már készül a
folytatásra, az eddigi információk alapján a pályázat benyújtásának határidejét (változatlan
feltételrendszer mellett) meghosszabbítják 2012 év végéig.
A Thermo Dizayn Kft vállalkozásunk segítségével jutott 4 millió forint vissza nem térítendő
támogatáshoz,
és
ugyanekkora
összegű
hitelhez,
mely
kombinált
támogatással
megvásárolhatta eddig bérelt telephelyét. Költségei ezáltal kiszámíthatóbbá váltak, s immár
tulajdonosai lettek az ingatlannak, melyben eddig is működtek.

Hírek
Startolhat az Agrár Széchenyi-kártya
Várhatóan november végén debütál a piacon az Agrár Széchenyi-kártya. Az 500 ezer forinttól
bizonyos feltételekkel akár 25 millió forintig terjedő, kártyával is felhasználható hitelkeret
mezőgazdasági és halászati társas vállalkozások, egyéni gazdálkodók likviditását javíthatja, 2
százalékpontos állami kamattámogatással, kedvezményes garanciadíj mellett.
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Fellegi Tamás: Gyorsuló fejlesztési kifizetések
MAG Lényeges pontokon alakulhat át az Európai Unió fejlesztési politikája a 2014-es új tervezési
periódustól. A jelenlegi rendszerben sok olyan projekt is támogatást kap, amely egyébként is
megvalósulna, miközben a támogatások fő célja a beruházások ösztönzése lenne. Ez hangzott el
azon a tegnapi konferencián, amelyet a vállalkozási támogatások szétosztásáért felelős MAG Zrt.
tartott.
Az eseményen részt vevő nemzeti fejlesztési miniszter a magyar eredményekről beszámolva
kiemelte: a kohéziós politika területén hetente 5,5 milliárd forintról 35,1 milliárdra növekedett a
kifizetések összege. Fellegi Tamás azt is kiemelte, hogy az elfogadott projektek aránya jelenleg 70
százalékon áll, ez uniós szinten is jónak mondható, a teljes kifizetések húszszázalékos aránya pedig
megfelel az átlagnak.
A miniszter nagy előrelépésnek értékeli, hogy a jelenlegi minisztériumi rendszerben egy kézben
összpontosulnak a hazai és az uniós fejlesztési források. Az elmúlt másfél év tapasztalatai nyomán
egyszerűbbé váltak a pályázati folyamatok, megerősítették a területek közti koordinációt – tette hozzá.
Külön kiemelte Fellegi, hogy a visegrádi négyek csoportjával igyekeznek közös álláspontot kialakítani,
hogy az unión belül erősödjön a régió érdekeinek érvényesítése.

Állami támogatás a multibeszállítóknak
Mindenkit pályázásra biztat, egyúttal gyors kifizetést ígér a nyerteseknek Siba Ignác, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség főigazgatója. Bővül a mikrohiteleseknek szóló kiírás, jön a beszállítói és az
újabb kockázatitőke-pályázat is. Gazdaságfejlesztésre jelenleg több, mint húsz kiírás kínál forrást.
Ígéret, hogy novemberben 27 milliárd Ft-os kerettel megjelenik a beszállítói pályázati kiírás. Olyan
vállalkozások pályázhatnak erre, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal, és alkalmasak arra,
hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új
megrendelőket, és piacokat szerezzenek a nagy multinacionális cégek beszállítói hálózatában. Már
csak az Európai Bizottság jóváhagyására vár a második kockázatitőke-konstrukció. Az NFÜ
illetékesének reményei szerint novemberben ez is megjelenhet. A kiíráson belül elkülönül egy
klasszikus kockázatitőke és egy magvető pályázat, az utóbbi az ígéretesen indult vállalkozásokat
juttatja jelentős forráshoz.
Munkájuk eddigi mérlegét megvonva Siba Ignác közölte: A Gazdaságfejlesztési Operatív Programban
(GOP) az idén beérkezett 4345 pályázat közül 3800 már az Új Széchenyi Terv (USZT) eredménye. Az
USZT első pályázatainak beadásától eltelt 7,5 hónap alatt benyújtott támogatási kérelmek közül eddig
4000-et értékeltek, és ezek csaknem kétharmada, 2600 nyert. „ Ez jó arány, ezért is biztatok mindenkit
a pályázásra, és arra is, hogyha kell, vegyék igénybe a pályázatírók és tanácsadók segítségét” –
hangsúlyozta a főigazgató.
A legnépszerűbb továbbra is a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztésére
meghirdetett kiírás. Itt az átlagosnál is jobb a nyerési arány: eddig 1776 pályázatot értékeltek és 1317
nyert. A GOP idei új konstrukciói közül a mikrovállalkozások fejlesztésére kialakított kombinált
mikrohitel kiírás vonzotta a legtöbb pályázót. Erre eddig 1229 pályázatot adtak be, közülük 1102-t
értékeltek és 640 nyert.
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Kérdésünkre az NFÜ főigazgatója cáfolta, hogy visszatartanák a számlák kiegyenlítését. „Ha a
projektgazda benyújtja a számlát, és az rendben van, akkor kifizetjük, a célunk ugyanis az, hogy minél
több uniós forrás gyorsan kerüljön a gazdaságba, azt nem engedhetjük meg, hogy mindez
kontrolálatlanul történjen.” – szögezte le. Rendszerint akkor csúszik a kifizetés, ha a kérelmezőnek
köztartozása van, ha nem teljesen azt valósította meg, ami a támogatási szerződésben szerepel, ha
olyan ráfordítások kiegyenlítését kéri, amelyek nem tartoznak az elszámolható költségek közé, vagy
ha visszaélést követ el, például hamis adatot szolgáltat. „Bár egyszerűsítették az uniós források
felhasználását, Brüsszelnek változatlanul szigorúak a feltételei.” – mondta az NFÜ illetékese. Szerinte
projektgazdáknak is érdeke az, hogy minden rendben legyen, mert ha később szabálytalanságot
találnak nála, akkor a támogatást kamattal együtt vissza kell fizetnie.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program számokban:
o
o
o
o
o
o

800 milliárd Ft-ra írtak ki pályázatot
a pályázók több mint 21.000 támogatási kérelmet nyújtottak be
a megítélt támogatás 453 milliárd Ft
a nyertes projekteknél az átlagos támogatási intenzitás 40%-os
kifizetésként 204 milliárd Ft-ot kaptak a nyertesek
a támogatott fejlesztések teljes beruházási értéke 1000 milliárd Ft

( Az operatív program teljesítménye 2007-től mostanáig. )
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Sikertörténet
Új telephelyek mikrovállalkozásoknak
Ezen pályázat 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 vegyenek fel telephelyvásárlásra, vagy jelenlegi székhelyük
átalakítására. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg, amivel
hosszútávon biztosíthatja a mikrovállalkozás működését.
A Vanessia Kft. több nyertes pályázat elkészítésében és megvalósításában vesz részt, melyek bár kis
mértékben, de hozzájárulnak a hazai mikrovállalkozások fellendítéséhez. Tanulva a sikeres
pályázatokból – és várva a még el nem bírált pályázatok eredményét – cégünk már készül a
folytatásra, az eddigi információk alapján a pályázat benyújtásának határidejét (változatlan
feltételrendszer mellett) meghosszabbítják 2012 év végéig.
A Thermo Dizayn Kft vállalkozásunk segítségével jutott 4 millió forint vissza nem térítendő
támogatáshoz,
és
ugyanekkora
összegű
hitelhez,
mely
kombinált
támogatással
megvásárolhatta eddig bérelt telephelyét. Költségei ezáltal kiszámíthatóbbá váltak, s immár
tulajdonosai lettek az ingatlannak, melyben eddig is működtek.
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