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2011. szeptemberi hírek

Pályázati hírek
Mikrovállalkozások támogatása

A kormány hitelhez segíti a pályázatot nyert vállalkozókat

Két és félszeresére gyorsult a kifizetés a kormányváltás óta az NFÜ-nél

A sportszervezetek a vártnál sokkal több pénzt igényeltek

Hírek
Új vállalkozásfejlesztési pályázatok megjelenése várható!

Az Új Széchenyi Terv keretein belül hamarosan megújulnak a hazai közoktatás

informatikai eszközei

Pályázati lehetőségek
Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Mikrovállalkozások fejlesztése

Hírek
Társadalmi egyeztetésen a “Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”
pályázat

Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10e fő feletti és 20e fő alatti

városokban

LEADER: pályázni csak elektronikus úton lehet!

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Hírek
Az államigazgatásban elsőként az NFÜ bevezeti az elektronikus aláírást

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok az ősz folyamán

Fókuszban az energiahatékonyság és az épületenergetika
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Pályázati hírek

Mikrovállalkozások támogatása

Pályázók köre

Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!

Támogatható tevékenységek köre

1. Csekély összegű támogatásként

a) Eszközbeszerzés

o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

o infrastruktúra építése, fejlesztése

o ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

o ingatlanvásárlás

c) Információs technológiafejlesztés

o új hardver

o szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

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!

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

d) Pályázók köre
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 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 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

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.
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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-2011-
1.2.5-nél legalább 200%-át.

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

A kormány hitelhez segíti a pályázatot nyert vállalkozókat

Októbertől elérhetőek az Új Széchenyi Terv Kombinált Hitel Garancia pályázatai a mikro-, kis-, és
középvállalkozások számára. A pályázatokhoz 400 millió forint erejéig garanciát biztosít európai uniós
forrásból a kormány.
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Az új kiírás lebonyolítása egyablakos rendszerben, a hitelintézeteknél történik, úgy, hogy a bank a
projekt megvalósítás időszakára előfinanszírozza az uniós támogatást. Egyszerűsítést jelent az is,
hogy csak a finanszírozó felé kell fedezetet biztosítani. A vállalkozóknak a projekthez szükséges
összköltség 25%-ával kell rendelkezniük önerőként, a fennmaradó rész 25% vissza nem térítendő
uniós támogatásból, és 50% banki hitelből áll.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programon belül a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-,
kis- és középvállalatok számára” 4 milliárd forintot, míg a „Logisztikai központok és szolgáltatások
fejlesztésére” 2 milliárd forintot különített el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). A vállalkozóknak
a projekthez szükséges összköltség 25%-ával kell rendelkezniük önerőként, a fennmaradó rész 25%
vissza nem térítendő uniós támogatásból, és 50% banki hitelből áll. Az uniós támogatást bank a
projekt megvalósítás időszakára előfinanszírozza.

Siba Ignác, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának főigazgatója
hangsúlyozta, hogy az új eljárás keretébe bevont kiírások elsődleges célja a kereskedelmi banki
módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozható vállalkozások számára a vissza nem térítendő
támogatások mellett a vállalkozások üzleti és projekt elképzeléseinek megvalósításához szükséges
források biztosítása. A pénzügyi háttér megteremtésével kívánja a NFÜ támogatni a vállalkozások
forgalmának, piaci részesedésének, és árbevételének növelését. „Ahhoz, hogy ösztönözzük a
fejlesztési beruházásokat nem csak támogatást, hanem a megvalósításhoz szükséges egyéb forrást is
biztosítani kívánjuk a vállalkozóknak” – emelte ki az NFÜ főigazgatója.

Az Ügynökség számára kiemelkedő fontosságú, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiájával és
céljaival összhangban készüljön a 2013-tól kezdődő következő programozási időszakra. Az Új
Széchenyi Terv keretében indított Kombinált Hitel Garanciával eljárás is ezt a célt hivatott szolgálni,
így a vissza nem térítendő és a visszatérítendő források kombinálásával teszi lehetővé a
vállalkozások üzleti elképzeléseinek támogatását. Mindez hozzájárul az Operatív Program fő
célkitűzéséhez, amely a magyar gazdaság fenntartható és tartós növekedésének elősegítése, a fizikai
és human tőke minőségének, és a termelékenység javításán keresztül. Az Új Széchenyi Terv
Kombinált Hitel Garancia pályázatai a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára októbertől
elérhetőek a már csatlakozó bankokon keresztül.

A felhívás jelentőségét mutatja, hogy már 4 bank csatlakozott az eljáráshoz: az OTP Bank, a Magyar
Fejlesztési Bank, Citibank, és a K&H Bank. A pályázat kedvező feltételek mellett kínál forrásokat a
vállalkozásoknak, hiszen hitel- és támogatási igényüket a résztvevő hitelintézeteken keresztül
intézhetik. Mindezt egyszerűsített és gyorsabb ügyintézésen, átláthatóbb folyamaton keresztül tehetik
meg, így a forrásokhoz ésszerű időn belül, kedvezőbb hitelfeltételek mellett juthatnak hozzá. „Az OTP
Banknál már elérhető a vállalkozások számára az OTP Kombinált Hitel Garanciával eljárás. A bank
vállalati tanácsadói az ország 22 pontján megtalálható Kereskedelmi Banki Centrumokban várják a
pályázni kívánó vállalkozókat. Arra számítunk, hogy az egyszerűsített eljárás megkönnyíti a
vállalkozásoknak a hitelhez jutást és növelheti gazdasági teljesítményüket.” - nyilatkozta Wolf László,
az OTP Bank Kereskedelmi Banki Divíziójának vezérigazgató-helyettese.

A pályázati felhívások feltételeiről, illetve az eljárás során nyújtott hitelek kondícióiról az
ujszechenyiterv.gov.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődő vállalkozások.

Két és félszeresére gyorsult a kifizetés a kormányváltás óta az NFÜ-nél
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70%-kal több szerződést köt hetente az NFÜ, mint a kormányváltás előtt és 150%-kal nőtt a
kifizetések volumene is. A szervezet rövidebb határidőkkel dolgozik, mint amekkorát a vonatkozó
szabályok lehetővé tesznek.

Az ÚSZT-s projektek esetében valamennyi eljárásrendi kategóriában (könnyített pályázat, egyéb
pályázat, kiemelt projekt) átlagosan sikerült tartani mind a döntési, mind a szerződéskötési
határidőket. / 1. ábra/

Az ÚSZT-s projektek esetében a döntési átfutási időket tekintve a kiemelt pályázatoknál 60 nap,
könnyített pályázatoknál 28 nap, egyéb pályázatoknál pedig 66 nap volt az átlagos átfutási idő.

Az ÚSZT-s projektek szerződéskötési átfutási időket tekintve kiemelt pályázatok esetén 76 nap,
könnyített pályázatoknál 17 nap, egyéb pályázatoknál pedig 43 nap volt az átlagos átfutási idő.

Az egyes közreműködő szervezetek tekintetében azonban jelentős különbségek figyelhetők meg (a
döntésnél néhány esetben csúszás is előfordul). A döntési határidőket megnöveli a hiánypótlás ideje,
valamint a konstrukció szintű hosszabbítás +30 napja.

Az elmúlt egy évben dinamikusan emelkedett a szerződött projektek száma. 2007 januárja és 2010.
május vége között hetente átlagosan 103 támogatói szerződés megkötésére került sor, amely az
elmúlt egy évben 174,2-re emelkedett, ami közel 70%-os növekedésnek felel meg.

Jelentősen felgyorsultak a kifizetések is. A heti átlagos kifizetések értéke 5,5 milliárd forintról 14,7
milliárd forintra emelkedett. Azaz tavaly június eleje óta hetente átlagosan mintegy 2,5-szer több
kifizetés történt, mint az azt megelőző időszakban.

Az uniós támogatások kötöttségének és a magyar törvényi előírásoknak minden esetben meg
kell felelni a források elosztásakor (4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről). A támogatásokat nem ingyen kapjuk az
Európai Uniótól. A pénzek „ára” a kötött felhasználás, a külső feltételrendszer, amihez
alkalmazkodni kell. Nincs szabad kezünk.

EU-s jogszabályok határozzák meg:
• a források mértékét (keretszámait) és határidejét,
• a felhasználás alapelveit (pl. esélyegyenlőség, fenntarthatóság, fejlesztéshez kötöttségét)
• a közbeszerzési kötelezettséget (a hazai törvény mellett a bizottsági direktívát is figyelembe kell
venni),
• a támogatható és elszámolható tevékenységek, költségek körét gyakran a mértékét is,
• a pályázati rendszer működését (hatóságok feladatai, pályázók kötelezettségei, döntéshozatali
eljárások, pénzügyi folyamatok).

Ezek betartását az EU-szervek keményen számon kérik, nyomon követik és ellenőrzik. A
szabálytalanul felhasznált, vagy időben fel nem használt forrásokat az EU visszavonja. Csak 2011-
ben 400 ellenőrzés érinti az NFÜ-t.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több gyorsítási lépést is bevezetett az elmúlt időszakban. Nem csak
egységesebb lett a szabályozás, hanem átláthatóbbá, egyszerűbbé és gyorsabbá vált a végrehajtás a
jogszabályi környezet átalakításával. Ehhez kapcsolódóan az intézmény bevezetett több elektronikus
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pályázati alkalmazást, valamint ezzel egy időben a gyorsabb ügyintézést elősegítő eszközöket is.

Az elektronikus kommunikáció általánossá tétele, kiváltotta a papír-alapú időigényes adminisztrációs
folyamatot. A folyamatok elektronizálásának négy fontos gyorsítási követelménynek kellett
megfelelnie:

• Azonnali értesítés (pályázói „láb”) küldése a támogatási igénnyel kapcsolatos döntésekről,
fenntartási időszak adminisztrációs teendőiről.
• Projektfelelősi rendszer (intézményi „láb”), amely átláthatóbbá tette az intézmény rendszeren
belüli ügyintézői felelősség kötelezettségét a projektkezelési határidőkről.
• E-aláírás, amely lehetővé teszi a digitalizált ügymenetet a kifizetési folyamatban.
• Online projekt előrehaladási jelentés bevezetése.

A sportszervezetek a vártnál sokkal több pénzt igényeltek

A kormány alábecsülte a látványsportágakat (futball, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, vízilabda)
támogató cégeknek társasági adókedvezményt nyújtó jogszabály költségvetési hatását - írja csütörtöki
számában a Népszabadság.

A lap értesülései szerint a sportszervezetek - több mint ezer pályázat keretében - akár 60 milliárd
forintnyi társasági adókedvezményre jogosító igénylést is benyújthatnak, miközben korábban 20
milliárdos nagyságrendet becsült a kormány.

A korrekcióra a kormánynak jogszabály módosítás nélkül is van lehetősége: az 500 millió forintot
meghaladó pályázatoknak ugyanis a szakszövetségen kívül a kormány támogatását is el kell nyernie.

Hírek

Új vállalkozásfejlesztési pályázatok megjelenése várható!

1. KKV munkahelyteremtés

Támogatható: Bérköltség

Támogatás mértéke: 1 MFt-10 MFt, maximum 50%

Meghirdetés: várhatóan 2011. szeptemberben

2. Versenyképességi program

Támogatható:

 Eszközbeszerzés
 Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek
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 Információs technológia-fejlesztés
 Piacra jutás támogatása
 Tanácsadás
 Irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása
 Új munkavállalók bérköltsége

Támogatás mértéke: 25 MFt-1000 MFt, maximum 50%

Meghirdetés: várhatóan 2011. szeptemberben

3. KKV-k a piacon

Támogatható: Piacra jutás támogatása

Támogatás mértéke: 1 MFt-10 MFt, maximum 50%

Meghirdetés: várhatóan 2011. szeptemberben

4. Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban

Támogatható:

 Eszközbeszerzés
 Képzés
 Tanácsadás
 Ingatlanfejlesztés

Támogatás mértéke: 1 MFt-10 MFt, maximum 50%

Meghirdetés: várhatóan 2011. szeptemberben

5. Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése (minden régióban)

Támogatható: Ingatlan beruházás, felújítás, fejlesztés; alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése,
bővítése; eszközbeszerzés, IT fejlesztés; földterület vásárlás.

Támogatás mértéke: régiónként változó, 50 MFt-400 MFt, maximum 60%

Meghirdetés: várhatóan 2011. szeptemberben

6. Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése
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Támogatható: Szálláshelyek fejlesztése

Támogatás: régiónként változó, 10 MFt-300 MFt, maximum 45-50%

Meghirdetés: várhatóan 2011. október, november

Átadták Magyarország legnagyobb biogázüzemét

Az energiastratégia alapján a megújuló energia részaránya a jelenlegi hét százalékról 2030-ra húsz
százalékra emelkedik majd - mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdasági-fejlesztési
főosztályvezetője kedden, azon a rendezvényen, amelyen átadták Magyarország legnagyobb
biogázüzemét Szarvason.

Gémesi Zsolt elmondta: ez egy irányszám, s a gazdaság mindenkori teljesítő képességének
függvényében törekedni kell a minél magasabb részarány elérésére. Ebben a helyi adottságokat
kihasználó, a hasznot helyben tartó, a hő- és villamos energiát együttesen előállító biogáz és
biomassza erőművek, a geotermikus és napenergia termeltetők, valamint a szélenergiával termelt
villamos energiák kapják a főszerepet - fűzte hozzá.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül hamarosan megújulnak a hazai közoktatás informatikai
eszközei

Az Új Széchenyi Terv keretein belül több mint 10 milliárd forint támogatásra számíthatnak a hazai
közoktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztésekre.

Várhatóan nagyjából 400 pályázat részesülhet a forrásból, amely így jelentősen támogathatja az
egész életen át tartó tanulást és a legújabb munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodást.

Az Új Széchenyi Terv keretében tervezett kiírás nagyban hozzájárul majd a közoktatási intézmények
informatikai eszközeinek korszerűsítéséhez, így alkalmazkodni tudnak a XXI. század kihívásaihoz. A
beruházás kiemelt célja az egész életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci helytállás biztosítása. A
versenyképes tudás megszerzéséhez elengedhetetlen a mai kor kívánalmainak megfelelő informatikai
háttér kialakítása és működtetése a közoktatás minden szintjén.

2011. szeptember 12-én befejeződött a társadalmi egyeztetés a pályázati kiírással kapcsolatban. Az
eddig beérkezett vélemények nagyon pozitívak, többek között üdvözlik a számítógép alapú nyelvi
labor megvalósítását és az interaktív táblák használatának lehetőségét.

Az Új Széchenyi Terv nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség fenntartására, ehhez járul majd hozzá
jelen pályázatban (TIOP 1.1.1-11) a mérés-értékelési rendszer. A módszer az egyéni képességekhez
igazítja az oktatást és ezzel elősegíti a hátrányosabb helyzetűek felzárkóztatását.

Az ország egész területén pályázhatnak a közintézmények, kivéve a Közép-Magyarországi Régiót
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(Budapest, Pest megye). Többek között általános iskolák, szakiskolák, gimnáziumok,
szakközépiskolák, alapítványok és egyházak lesznek jogosultak a támogatás igénybevételére.

Az Új Széchenyi Terv keretében az oktatási intézmények például számítógépeket, monitort, interaktív
felületet, vetítővásznat, projektort szerezhetnek be. Ezen felül laptop, vezeték nélküli internet
eléréséhez szükséges eszköz, valamint nyelvi labor teheti még hatékonyabbá a képzéseket.

A támogatás várhatóan vissza nem térítendő lesz és a projekt összes elszámolható költségét fedezi. A
tervezet szerint 5 millió és 200 millió forint közötti összegre lehet majd pályázni.

Az Új Széchenyi Terv Magyarország felemelkedésének és talpra állításának programja. Fókuszában a
dinamikus foglalkoztatás-bővítés, a vállalkozói szféra megerősítése és a tartós gazdasági növekedés
áll.

Az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségei 2011. január 14-étől érhetők el a
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.

Pályázati lehetőségek

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Támogatható tevékenységek köre

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

o Kísérleti fejlesztés

2. Regionális beruházási támogatás:

o Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése
o Infrastrukturális és ingatlan beruházás, kizárólag a GOP-2011-1.3.1.A és a GOP-2011-

1.3.1.B pályázati kiírások esetében!!!
o Információs technológiafejlesztés (új hardver, szoftver, betanítás)
o Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

3. Csekély összegű támogatás:

o Piacra jutás támogatása
o Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Elszámolható költségek

· K+F támogatás

1. Eszközbeszerzés Kizárólag agrárvállalkozás esetén.
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2. Bérköltség Összes elszámolható költség min. 5%-a
3. Immateriális javak Összes elszámolható költség max. 15%-a

Kizárólag agrárvállalkozás esetén.

1. Igénybevett szolgáltatások Összes elszámolható költség max. 50%-a
2. Anyagköltség

· Regionális beruházás Agrárvállalkozások nem jogosultak erre a kategóriára.

1. Eszközbeszerzés
2. Hardver beszerzés
3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
4. 4. Gyártási licenc, gyártási know-how Összes elszámolható költség max. 10%-a
5. 5. Szoftver beszerzés Összes elszámolható költség max. 5%-a

· Csekély összegű támogatás

1. 1. Piacra jutáshoz kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások, az összes
elszámolható költség max.10%-a, de max. összesen 50 millió Ft-ig

2. Piacra jutáshoz kapcsolódó anyagköltség
3. Piacra jutáshoz kapcsolódóan a marketing munkatárs alapbére és járulékai

Iparjogvédelmi tevékenység

Támogatás mértéke

Vidéken: maximum 45%

Központi régió: maximum 45%

Támogatás összege: 15-500 millió Ft

A pályázatok benyújtása 2011 március 1-től – 2011. december 31-ig lehetséges!

Mikrovállalkozások fejlesztése

Pályázók köre

Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!

Támogatható tevékenységek köre

1. Csekély összegű támogatásként
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a) Eszközbeszerzés

o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

o infrastruktúra építése, fejlesztése

o ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

o ingatlanvásárlás

c) Információs technológiafejlesztés

o új hardver

o szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

Elszámolható költségek

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszköz vételára, minimum nettó 200.000 FtMeghatározott
eszközök (VTSZ szám alapján) és szoftverek (TESZOR szám alapján) beszerzése számolható csak
el.

Támogatás mértéke és összege

Vissza nem térítendő támogatás

· Pályázati projektérték 45%-a, de maximum 4 millió Ft minimum 1 millió Ft – maximum 4 millió Ft

Visszatérítendő támogatás

· Pályázati projektérték 60%-a, de maximum 8 millió Ft minimum 1 millió Ft – maximum 8 millió Ft

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

Hírek

Társadalmi egyeztetésen a “Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázat
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A pályázati kiírás a konvergencia régiókban jelenik meg. Jelen pályázati felhívás keretében a turisták
számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai
szolgáltatások fejlesztése támogatható.

Az így kialakítható, a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékekkel növelhető az
attrakciók látogatottsága és jövedelemtermelő képessége, valamint mérsékelhető a turizmus időbeli
koncentráltsága.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat
szeptember 18-ig várja az NFÜ a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10e fő feletti és 20e fő alatti városokban

A pályázatok benyújtására 2011. szeptember 15. és 2012. január 16. között van lehetőség.

Cél: településrehabilitáció kiemelt tekintettel a használaton kívüli, vagy a funkcióját vesztő területek,
épületek, építmények hasznosítására, s a használaton kívüli, de örökségi értékkel bíró elemek
revitalizációjára.

Pályázhat: önállóan: a 10-és 20.000 fő közötti állandó népességgel rendelkező, városi rangú
települések települési önkormányzatai, illetve konzorciumban (konzorciumvezető kizárólag a települési
önkormányzat lehet):

- önkormányzati intézmények, megyei önkormányzatok és intézményeik, helyi kisebbségi
önkormányzat, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság, kivéve multinacionális vállalat,
ill. franchise vállalkozás

- A települési költségvetési szervek és intézményeik , állami gazdálkodó szervezet

- Non-profit szervezetek: egyház; alapítvány;

közalapítvány; köztestület; Non-profit gazdasági társaság;

Kis- és középvállalkozások. Szövetkezetek, társasházak, lakásszövetkezetek ha a csatlakozó
üzlethelyiségek tulajdonosai, vagy üzemeltetői;

Támogatott tevékenység: Felújítás, építés

1. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek
2. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
3. Közterületek fejlesztése (városi funkció)
4. Közszféra funkcióit szolgáló fejlesztések

kapcsoltan: Barnamezős területek funkcióváltással történő fejlesztése, közúthálózat fejlesztése,
energiatakarékos közvilágítás, hálózatok, tárgyi eszközbeszerzés

Támogatás mértéke: A támogatás 100-200 M Ft lehet:

Regionális beruházási támogatás: 40%, KKV:50%
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Kulturális célú támogatás 90%

Csekély összegű támogatás: térkép): 40%, KKV esetén 40%+10%, közszféra szerv pályázók: 90%;.
Nem állami támogatás 90%

LEADER: pályázni csak elektronikus úton lehet!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM
rendelet keretében benyújtandó pályázatok esetében a pályázat benyújtás kizárólag elektronikus úton
történhet.

Fontos, hogy csak az MVH regisztrációs számmal rendelkező ügyfél tud pályázatot benyújtani. Aki
nem rendelkezik regisztrációs számmal, az ügyfélkapun be tud lépni, de a kérelem beadáshoz nem
tud hozzáférni, ezért az ügyfeleknek G0001-11-1 regisztrációs adatlapon előbb regisztráltatni kell
magukat.

A regisztrációval kapcsolatos minden tudnivaló elérhető az alábbi linken:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas

További fontos információ, hogy a LEADER 2011-es pályázati körére vonatkozó 76/2011. (VII. 29.)
VM rendelet lehetővé teszi, hogy a Helyi Akciócsoport (HACS) munkatársai ún. technikai
közreműködőként segítsék az ügyfelek elektronikus pályázatainak benyújtását. Amennyiben az ügyfél
a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai
közreműködőként, köteles az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak
kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal a technikai közreműködést végző LEADER HACS
munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont egyeztetése céljából.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára

Benyújtás december 31-ig - Két pályázati forduló lejárt, utolsó értékelési határnap 2011.dec.31.

A Budapest és Pest megyei keretösszege nőtt 3 Mrd forinttal.

Pályázhatnak:

a. jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c. egyéni vállalkozók
d. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
e. szövetkezetek

HA mikro- kis-és középvállalkozások, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, min 2 lezárt éve van és
a projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt év árbevételét.
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Azon vállalkozások is pályázhatnak, amelyek azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több
állami szerv irányítja.

Támogatott tevékenység:

a) Regionális beruházási támogatásként

Önállóan: Eszközbeszerzés Információs technológiafejlesztés

kapcsolódóan

Infrastrukturális és ingatlan beruházás, licenc, know-how és

b) Csekély összegű támogatásként: Piacra jutás, HR, tanácsadás, minőségirányítás,
szabványrendszer

Támogatás mértéke: 15 M Ft, - 100 M Ft között,

Vidéken: az összes elszámolható költség maximum 35 %-a.

állami szerv irányítású vállalkozás a Nyugat-Dunántúli régióban maximum 30%-a.

Budapest, Pest megyében:

a támogatás mértéke

a) Pest megyében

aa) Mikro-, kis- és középvállalkozások maximum 35 %,

ab) állami szerv irányítású vállalkozás esetében maximum 30%,

b) Budapesten megvalósuló projektek esetében

ba) mikro- és kisvállalkozás maximum az 30%,

bb) középvállalkozás esetében maximum 20%,

bc) aállami szerv irányítású vállalkozás esetében maximum 10%.

Saját forrás min 25%. Előleg max 25%

Kötelező vállalások

a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben

a) létszámtartás

ÉS
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b) az átlagos éves személyi jellegű ráfordítás nő a támogatási összeg 5 %-ával

VAGY

b) 5 %-kal a bázisévhez képest.

Beadási határidő: 2011.december 31.

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

Támogatható tevékenységek köre

1. Regionális beruházási támogatásként:

o Eszközbeszerzés (önállóan támogatható)
o Infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan támogatható)
o Információs technológia fejlesztése (önállóan támogatható)
o Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how

beszerzések (önállóan nem támogatható)

2. Csekély összegű támogatásként: (max. 20%.ig de max. 50 millió Ft-ig)

o Piacra jutás (önállóan nem támogatható)
o Vállalati HR fejlesztése (önállóan nem támogatható)
o Tanácsadás igénybevétele (önállóan nem támogatható)
o Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,

szabványok bevezetése és tanúsíttatása (önállóan nem támogatható)
o Beruházás előkészítés költsége (önállóan nem támogatható)

Elszámolható költségek

1. Technológiai korszerűsítést eredményező eszközbeszerzés min. 200 eFt értékű
2. Információs technológia-fejlesztés
3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
4. Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházás
5. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc és know-how
6. Piacra jutás
7. Vállalati HR fejlesztés
8. Tanácsadás igénybevétele
9. Minőség-, környezet, és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok

bevezetése
10. Beruházás előkészítés költsége max. 6%

Támogatás mértéke és összege

Intermodális logisztikai központok esetében: 50%; 25-500 millió Ft
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Regionális logisztikai központok esetében: 40%; 25-250 millió Ft

Logisztikai szolgáltatásfejlesztés esetében: 30%

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

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Támogatható tevékenységek köre

K+F projekttámogatás:

- Alapkutatás, legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig
- Ipari kutatás
- Kísérleti fejlesztés, min. az elszámolható költségek 25%-át meg kell haladnia az ilyen

típusú projekttevékenységnek.

Elszámolható költségek

Költségtípus

· Bérköltség: költségének min. 25%-a,40.000.000 – 500.000.000Ft
· Eszközbeszerzés
· Immateriális javak: a projekt összes elszámolható költségének max. 5%-ig
· Igénybevett szolgáltatás: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-ig
· Anyagköltség

Támogatás intenzitása:

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65 %-a, konzorcium
esetében a projekt összes elszámolható költségének 75%-a.

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

Hírek

Az államigazgatásban elsőként az NFÜ bevezeti az elektronikus aláírást

A kifizetési folyamatba iktatott e-aláírás bevezetésével a teljes papírmentes pályáztatás felé tett fontos
lépést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

A digitális ügymenet költséghatékonyabbá és rövidebbé teszi az eljárást, hiszen alkalmazásának
köszönhetően a legfontosabb bizonylatok összeállítása, kézjeggyel történő ellátása, és intézmények
közötti mozgatása is elektronikusan úton történik a jövőben. Az NFÜ célja végső soron az, hogy az Új
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Széchenyi Terv keretében megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódóan benyújtott
számlák kifizetését felgyorsítsa.

Az európai uniós és a hazai elvárásokat is teljesíti az NFÜ által hamarosan bevezetésre kerülő e-
aláírás. Egyrészt az Európai Bizottság 2011-2015 közötti elektronikus kormányzati akcióterve jelöli
meg a pályázatok gyorsabb elbírálását a hatékony és olcsóbb állami működés ismérveként. Másrészt
pedig a 2012. január 1-jétől hatályos új alaptörvény is a hatékony és erős állam kritériumainak tekinti a
modern technológiák és műszaki megoldások közigazgatásibeli alkalmazását.

Az új szolgáltatás legnagyobb haszna emellett, hogy minden résztvevő számára jelentősen
megkönnyíti majd az uniós források felhasználásának ügyintézést. Segítségével elkerülhetővé válik a
dokumentumok kinyomtatása és szállítása, valamint egy korábban roppant időigényes átfutási
folyamat rövidülhet le.

Az NFÜ fontosnak tartja, hogy a korábbi könnyítések (rövidebb adatlapok, egyszerűbb nyilatkozattétel,
CD-n történő pályázat) bevezetése után végleg megszűnjön a túlzott adminisztráció.

Az NFÜ részéről Dányi Gábor innovációs és informatikai elnökhelyettes elmondta, hogy az új
szolgáltatás bevezetésnek legfőbb előnye az idő és a költségek csökkentése. A dokumentáció virtuális
utaztatásával legalább 3 hivatal 9 aláírását igénylő egyhetes folyamata szűnik meg, valamint jelentős
papír és postázási költségek spórolhatók meg. A fejlesztés emellett jelentősen gyorsítja a számlák
kifizetésének átfutási idejét is, ami elősegíti az uniós támogatási keretek eredményesebb
felhasználást. Ennek az új monitoring és online alkalmazásnak a gyakorlata megfelel a Bizottság
jövőbeni elvárásainak, mi több, az európai mezőny élén áll.

Hazánk megerősödése az európai uniós támogatások hatékony és gyors felhasználásán, végső soron
pedig a hazai kkv-k mielőbbi forráshoz juttatásán múlik. Mindez elképzelhetetlen a vállalkozókra és a
támogatási rendszerre nehezedő bürokratikus terhek csökkentése nélkül.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok az ősz folyamán

Az ősz folyamán számos mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázat, támogatási lehetőség fog
megnyílni. A könnyebb átláthatóság érdekében összegyűjtöttük az induló lehetőségeket:

- Baromfi telepek korszerűsítése - 2011. szeptember 1 – 30.
- Védett őshonos állatok megőrzése - 2011. szeptember 1 – 30.
- Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása - 2011. szeptember 1 –

30.
- Tanyafejlesztési Program - 2011. szeptember 1 – 30.
- Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételének támogatása - 2011. október 9 - 23.
- Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése - 2011.

szeptember 15 – október 14.
- Juhok és kecskék elektronikus jelölésének támogatása - 2011. szeptember 15 – november 30.
- LEADER pályázatok - 2011. szeptember 30 – október 31.
- Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás - 2011. IV. negyedév (tervezés

alatt)
- Erdő-környezetvédelmi támogatások - 2011. október 1 – 31.
- Erdőszerkezet átalakítása - 2011. október 1 – 31.
- ÚMVP-s képzések díjtámogatása - 2011. október 1 – 31.
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- Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése - 2011. október 17 – december 16.
- Falumegújítás és –fejlesztés - 2011. november 1 – 30.
- Vidéki örökség megőrzése - 2011. november 1 – 30.
- Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások - 2011. november 1 – 30.
- Mezőgazdasági utak fejlesztése - 2011. november 2 – december 2. (tervezés alatt)
- Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) - 2011. november 15 – december 15.
- Kertészeti géptámogatás, Kertészet korszerűsítése - 2011. november 15 – december 31.

A közelgő benyújtási időszakok, illetve a rendelkezésre álló források szűkössége miatt
elengedhetetlenül fontos, hogy a sikeres benyújtáshoz szükséges tervdokumentáció minél előbb
összeállításra kerüljön.

Fókuszban az energiahatékonyság és az épületenergetika

Szakkiállítás és konferencia október 19-20-án Budapesten

Az Európai Unióban kiemelten kezelik az energiahatékonysággal összefüggő kérdéseket, így az
épületenergetikával kapcsolatos követelmények szigorodtak az elmúlt időszakban. A direktívák szerint
2018-tól a közintézményeknek alacsony energiafogyasztásúaknak kell lenniük, 2020-tól pedig
valamennyi új épületnek a közel nullenergiás körbe kell tartoznia. A cél, hogy az épületek
energiafelhasználása jelentősen csökkenjen, ugyanakkor növekedjen a megújuló energiák – nap,
szél, földhő – használata. Ezáltal jelentősen nőhet az épületenergetikai felújítások száma, és
erősödhet a megújuló energiák piaca.

Ma a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el (ennek
egyharmadát a nem lakáscélú ingatlanok – irodák, gyárak, iskolák, kórházak – adják), s ennek
mintegy kétharmada a fűtés és a hűtés számlájára írható. Az épületek fűtése az egyik legnagyobb
CO2 kibocsátó.

Az előírt Európai Uniós célok teljesítéséhez kapcsolódó témakörökkel foglalkozik az október 19-20-án
harmadik alkalommal megrendezésre kerülő CEP® Clean Energy & Passive House Expo.

A kiállítás fő témái 2011-ben:

- épületek energiahatékony építése, felújítása
- zéró energiafelhasználású és alacsony energiájú házak
- passzív házak, felújítás passzívház komponensekkel
- intelligens épületek, épületautomatizáció, smart metering, smart grid
- energiaracionalizálás az épületekben, facility management (irodaépületek, ipari parkok,

kereskedelemi hálózatok) - ÚJ TÉMA
- energia-tanácsadás, finanszírozás és az új támogatási rendszerek


