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Pályázati Hírek

Még mindig vásárolhat ingatlant csupán 10% önerővel és akár napelemes beruházást is
megvalósíthat - kombinált támogatás segítségével

Bár a Közép-Magyarországi régióban április elején lezárult a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című
pályázat, a konvergencia régióban (tehát Pest megyén kívül) még mindig NYITVA a konstrukció,
melyben akár ingatlan-beruházás is megvalósítható mindössze 10%-nyi önerővel.

A pályázat kizárólag mikrovállalkozások számára elérhető, de akár FRISSEN ALAPÍTOTT
szervezetek is indulhatnak rajta. A projekt tárgya lehet eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás
is belső arányok nélkül, ezt kihasználva akár megújuló energia termelésére irányuló, teljes egészében
NEPELEMES beruházást tartalmazó projekt is beadható.

A konstrukció egyedisége a kombinált támogatási forma, mellyel ötvözi a vissza nem térítendő
támogatás és kamattámogatott hitel előnyeit. Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is
igényelhető, minimum ugyanekkora, de akár 20 millió forint hitel felvételével kombinálva. A hitel
feltételei egyedülállóak piacon, a törlesztő részletek teljesen a futamidő végégig kiszámíthatóak,
árfolyam és kamatkockázat-mentesek.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Dobos József
t (+36 1) 319 2707/124
jozsef@vanessia.hu

Munkahelyi képzések 100%-os támogatással

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok számára - TAMOP-
2.1.3.

Pályázók köre

 mikro vállalkozások
 kisvállalkozások
 középvállalkozások
 nagyvállalatok
 nonprofit társaságok

Akár induló cégek is!

Támogatható tevékenységek köre

1. Szakmai képzések
2. Idegen nyelvi képzések
3. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
4. Számítástechnikai, informatikai képzés
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Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 50%-ának program-
akkreditációval kell rendelkezniük.

Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.

Elszámolható költségek

Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):

 képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
 szállás és ellátás költsége
 utazási költség
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés

óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el

Belső képzés esetén:

 az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések

 oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
 a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,

amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.

Mindkét esetben:

 A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig

 A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.

· Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az ellátás
költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)

·Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől eltérő
helyszínen kerül megtartásra.

1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és ahhoz kapcsolódó járulék költség
(projekt összköltségének max. 12%-ig) (ez a költség csak közép- és nagyvállalatoknál
számolható el)

 A bírálatnál előnyt jelentő képzések:
- információs kommunikációs technológiák,
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- zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
- idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 3 és maximum 18
hónapra tervezheti.

Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/A Alapeset
támogatási
intenzitás

Igénybe
vehető plusz
%

Maximális
támogatási
intenzitás

Támogatás összege

De minimis támogatás
igénybe vétele esetén 100% - 100%

maximum

10 millió Ft (mikro-,
kisvállalkozás)

50 millió Ft
(középvállalkozás)

150 millió Ft (nagyvállalat)

Képzési támogatás
igénybe vétele esetén

 Általános
képzés 60%

a)+10%

b)+20%
80%

 Speciális
képzés

25%
a)+10%

b)+20%
55%

a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott
képzés esetén (Képzési támogatás esetén!)

b) +20 százalékpont, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják (Képzési támogatás esetén!)

Előleg igénylése

A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu
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Innováció és K+F témában számos pályázati lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére

Az innovációs és K+F témájú pályázatokon belül számos konstrukció létezik. Elsősorban a vidéki
régiókban (Pest megyén kívül) érhető el több lehetőség, de a Közép-Magyarországi Régióban is van
nyitott innovációs pályázat.

Pest megyén kívül elérhető pályázatok:

KKV-k és nagyvállalatok részére is:

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

A pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek:

a) Alapkutatás legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig.

b) Ipari kutatás.

c) Kísérleti fejlesztés, min. az elszámolható költségek 25 %-át meg kell haladnia az ilyen típusú
projekttevékenységnek.

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65 %-a, konzorcium
esetében a projekt összes elszámolható költségének 75%-a. Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 40.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

A pályázat célja olyan vállalkozások technológiai innovációs tevékenységének támogatása, amely
meglévő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztésére irányul.

Támogatható tevékenységek:

 Kísérleti fejlesztés
 Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 Információs technológiafejlesztés (új hardver, szoftver, betanítás)
 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 Piacra jutás támogatása
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 Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Az elnyerhető támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 50 %-a. Az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege: min. 15.000.000 Ft, max. 1.000.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások részére:

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére

Támogatható tevékenységek:

a) Munkatársak alkalmazása

A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés -
megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott
projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

b) Eszközbeszerzés

o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,

o szállítás és üzembe helyezés,

o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),

o az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására
vagy kapacitásbővülést eredményez.

c) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

o Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

o Iparjogvédelmi szolgáltatások díja

d) Információs technológia fejlesztés

o Új hardver

o Szoftver (egyedi szoftver kivételével)
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Az elnyerhető támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 65 %-a. Az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max. 25.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

A Közép-Magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye) elérhető pályázat:

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a Közép-Magyarországi Régióban

A pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek:

a) Alapkutatás legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig.

b) Ipari kutatás.

c) Kísérleti fejlesztés, min. az elszámolható költségek 25 %-át meg kell haladnia az ilyen típusú
projekttevékenységnek.

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70 %-a. Az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40.000.000 Ft, maximum 700.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. október 15.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu

Hírek

Az utolsó lehetőség Közép-Magyarországon pályázni!

Azon régiók, amelyek esetében az egy főre vetített GDP értéke meghaladja az Európai Unió
átlagának 75%-át, nem részesülhetnek támogatásban a Strukturális Alapok forrásaiból. Tekintettel
arra, hogy statisztikailag a Közép-Magyarországi Régió is ebbe a kategóriába tartozik, az európai
uniós források felhasználhatósága itt csak korlátozott ideig lehetséges. A 2014-től kezdődő
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költségvetési periódusban erre már jogilag egyáltalán nem is ad lehetőséget az Európai Unió
szabályozása, azonban az előző, jelenleg még tartó programozási időszakra volt mód pályázati
források felhasználására.

Azonban a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 2007-2013-as költségvetési időszakra
allokált forrásainak kimerülésével a Budapesten és Pest megyében fejleszteni szándékozó
vállalkozások várhatóan utolsó lehetősége vissza nem térítendő forrásokhoz jutni beruházásaikhoz
kapcsolódóan a KMOP-1.2.1/B kódszámú Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára című konstrukció, amelynek végső benyújtási határideje 2012. június
30. Ennek keretében eszközbeszerzések, infrastrukturális és ingatlan beruházások, információs
technológiai fejlesztések megvalósítására lehet igényelni akár 35%-os vissza nem térítendő
támogatást, amelynek összege 15-100 millió Ft között lehet.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Rapcsák Dániel
t (+36 1) 319 2707/115
daniel@vanessia.hu

Új pályázati lehetőségek a mikrovállalkozásoknak és az élelmiszeriparnak

Már idén megnyílhatnak az ötezer fő alatti településeken működő mikrovállalkozások számára a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) programjai, amivel a cégek jelentősen nagyobb
kerethez juthatnak - uniós, kedvezményes hitel- és garanciaprogramokhoz -, ráadásul az egyszerűbb
eljárásrend gyorsíthatja a forrásfelhasználást.

Az uniós területi lehatárolás miatt ezek a cégek eddig csak az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) keretében juthattak forráshoz – viszont az erre a célra használt keret idén kimerül. A
GOP és az ÚMVP közötti lehatárolási szabályok felülvizsgálata korábban megtörtént a tárcák között,
amit az Európai Bizottság is jóváhagyott mára.

Emellett fontos kiemelni az élelmiszeripar új lehetőségeit is, ugyanis az Európai Bizottság döntése
értelmében számukra is elérhetővé válnak a GOP programjai – eddig az ÚSZT és az ÚMVP előírásai
miatt lényegében ki voltak zárva a jelentősebb uniós forrásoktól.

Az ÚMVP-ben még várható egy − információink szerint két héten belül megjelenő − élelmiszeripari
vállalkozásoknak szánt kiírás, ennek ötmilliárd forintos kerete azonban meglehetősen szűkre szabott
az ágazat fejlesztési igényeihez képest.

Forrás: Napi Gazdaság

Júliustól újra elérhető a fotovoltaikus rendszerek kiépítését támogató KEOP pályázati
konstrukció

Várhatóan 2012 júliusától ismét kiírásra kerül a tavaly nagy népszerűségnek örvendő KEOP-420/A
Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című
pályázati konstrukció. Információink szerint a feltételrendszer megegyezik a tavalyi pályázati
konstrukció feltételeivel.
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A támogatható tevékenységek köre

Röviden összefoglalva: A pályázat kifejezetten a megújuló energiaforrások hasznosítására törekszik.
Ezek közül azonban lehatárolt tevékenységek támogathatóak, ezek az alábbiak:

1. Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
2. Használati meleg vízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése

megújuló energiaforrásból
4. Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével

Telepíthető rendszerek:

a. napkollektor rendszer telepítése
b. szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
c. hőszivattyús rendszerek (kivéve levegő-levegő rendszer)
d. napelemes rendszer telepítése

A pályázók köre a magánszemélyeken kívül szinte mindenkit felölel, méretbeli korlátozás nem áll
fenn.

 vállalkozás
 költségvetési szervek
 nonprofit szervezet

A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a vállalkozás
nagyságától és a régiótól függően 50-85% között alakul. A támogatási összeg minimum 1 millió,
maximum 50 millió Forint lehet.

Jellemzően:

- vállalkozások 50-60%
- állami szervezetek 85%

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu
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Sikertörténet

Sikeres telephelyfejlesztés Ócsán

A jelenleg budapesti székhelyű Mettex Kft. 2011-ben a Vanessia Kft. közreműködésével a
Telephelyfejlesztés pályázat keretében 81.329.513 Ft-os összköltségű beruházásához 32.531.805 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja egy új telephely létesítése Pest
megyében, Ócsa településen azzal a célkitűzéssel, hogy a projekt eredményeként növelje gyártási
tevékenységének kapacitásait, így hatékonyabbá tudja tenni üzleti folyamatait és ezzel növelni
eredményességét. A beruházás indokoltságát az teremtette meg, hogy a cég jelenlegi székhelye,
amelyen a gyártási tevékenységet, és az egyéb folyamatok döntő részét végzi, már nem nyújt
megfelelő lehetőségeket, valamint mivel az épület bérlemény, így különösen magas rezsiköltséggel
tartható csak fent, továbbá mivel műszaki jellemzői is erősen leromlottak, rossz energetikai mutatókkal
rendelkezik. Az új csarnok megfelelő helyszínül fog szolgálni ezentúl a gyártási és egyéb folyamatokat
hosszú távú kezelésére, és lehetőséget ad az eredményes, kedvezőbb, hatékonyabb működésre. Cél
az árbevétel 25-50%-os növelése, az eredményesség legalább ezzel arányos emelése, a vevőkör
bővítése.

A felépülő csarnokban a vállalkozás igényei szerint a tevékenység működéséhez szükséges gyártási
helyiségek, raktárak, valamint az ezt kiszolgáló öltözők, vizes blokkok, dolgozói étkező és irodák
kerülnek kialakításra. Az új egyszintes épület teljes nagysága a nettó hasznos alapterületet figyelembe
véve közel ötszáz négyzetméter.

A projekt hatása a versenytársakat is fejlesztésre ösztönzi, ami növeli az ágazat versenyképességét.
Nagyobb termelői kapacitással a cég beszállítói is közvetve több munkát kapnak. Mindezek
eredményeként nő a térségben képződő GDP nagysága és a térség adóereje. A projekt hozzájárul a
regionális munkanélküliség csökkenéséhez is új munkahelyek teremtésével, hiszen annak
eredményeként egy éven belül a tervek szerint mintegy tizenöt fő foglalkoztatására nyílik lehetőség,
akiket elsősorban környékbeli munkavállalókból kíván alkalmazni a vállalkozás. Az ócsai telephelyen
2012 második félévétől tíz fővel tervezik a termékek előállítását és a szerelést, a további években
folyamatos létszámbővüléssel kalkulálnak.

A sikeres projekt meglapozza a cég további pályázatainak megvalósíthatóságát, hiszen az építési
pályázatot követően eredményesen pályázott gépberuházási projektjeivel is. Ezek során egyrészt
kapacitásainak bővítése érdekében egy vertikális megmunkáló központ beszerzését célozta meg,
másrészt tevékenységének újabb technológiai irányba történő bővítésének érdekében egy új típusú
esztergagép beszerzésével valósít meg innovációs projektet. Természetesen ezen gépek
működésének is az új csarnok fog helyet adni.

A támogatások lehetőségeinek kihasználásával sikerült bebiztosítani a Mettex Kft. piacon maradását,
sőt erősíteni piaci pozícióját, mivel a vállalkozás kapacitásainak növelésével valamint
tevékenységének újabb technológiai irányba történő bővülésével a megrendeléseknek szélesebb
körben tud eleget tenni. A projektek megvalósulásának áttételes hatásai a vállalkozást képessé teszik
további fejlesztések elindítására is.

A Mettex Kft. rövid idő alatt vált tapasztalt pályázóvá, hiszen a Vanessia Kft. közreműködésével már
három sikeres pályázati projekttel rendelkezik. Ezen építési, gépbeszerzési, innovációs beruházások
összes nettó költsége 133.180.063 Ft, melyhez 60.187.405 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
el a vállalkozás.
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Pályázati Hírek

Változások az ingatlanvásárlást támogató pályázatban!

LEZÁRULT a Pest megyei és budapesti helyszínen történő beruházások támogatására kiírt
Mikrovállalkozások fejlesztése című, KMOP-2011-1.2.1/M jelű pályázati konstrukció.

A lezárás nem érinti a fenti régiókon kívüli beruházásokat, tehát a konvergencia régióban történő
fejlesztéseket támogató GOP-2011-2.1.1/M kódszámú kiírás még nyitva van, folyamatosan
BEADHATÓAK a pályázatok.

A lezárás a hatályos felhívást nem érintette, tehát változatlan feltételek mellett nyújtható támogatás
mikrovállalkozások számára.

A részletekkel kapcsolatban keresse kollégánkat, Dobos Józsefet az alábbi elérhetőségeken:

- e: jozsef@vanessia.hu
- m: +36 20 252 4316
- t: +361 319 2707/124

Munkahelyi képzések kedvezőbb feltételekkel

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

TAMOP-2.1.3.A -12/1-2

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program Forrás 2011-2013 Pályázatok várható száma

TAMOP-2.1.3-12/A
Közép-Magyarország

300 millió Ft 75-85 db

TAMOP-2.1.3-12/A
konvergencia régiók

6 milliárd 1500-1700 db

Pályázók köre

 mikrovállalkozások
 kisvállalkozások
 nonprofit társaságok
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Akár induló cégek is!

Támogatható tevékenységek köre

1. Szakmai képzések

2. Idegen nyelvi képzések

3. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések

4. Számítástechnikai, informatikai képzés

Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 70%-ának program-
akkreditációval kell rendelkezniük.

Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.

Elszámolható költségek

Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):

 képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
 szállás és ellátás költsége
 utazási költség
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés

óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el

Belső képzés esetén:

 az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések

 oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
 a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,

amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.
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Mindkét esetben:

 A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig

 A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.

· Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az
ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)

· Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.

· A bírálatnál előnyt jelentő képzések:

- információs kommunikációs technológiák,

- zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,

- idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 5 és maximum 20
hónapra tervezheti.

Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/A Alapeset
támogatási
intenzitás

Igénybe
vehető
plusz %

Maximális
támogatási
intenzitás

Támogatás összege

De minimis támogatás
igénybe vétele esetén 100% - 100%

maximum

10 millió Ft

Képzési támogatás
igénybe vétele esetén

 Általános
képzés 60%

a)+10%

b)+20%
80%

 Speciális
képzés 25%

a)+10%

b)+20%
55%
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a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott
képzés esetén (Képzési támogatás esetén!)

b) +20 százalékpont, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják (Képzési támogatás esetén!)

Előleg igénylése

A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.

A pályázatok benyújtása 2012. május 1-től lehetséges, az elbírálás folyamatos és automatikus!

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára

TAMOP-2.1.3.B -12/1-2

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program Forrás 2011-2013 Pályázatok várható száma

TAMOP-2.1.3-12/B
Közép-Magyarország

300 millió Ft 10-20 db

TAMOP-2.1.3-12/B
konvergencia régiók

6 milliárd 200-400 db

Pályázók köre

középvállalkozások

 nonprofit társaságok

Akár induló cégek is!

Támogatható tevékenységek köre

5. Szakmai képzések

6. Idegen nyelvi képzések

7. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések

8. Számítástechnikai, informatikai képzés
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Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 70%-ának program-
akkreditációval kell rendelkezniük.

Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.

Elszámolható költségek

Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):

 képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
 szállás és ellátás költsége
 utazási költség
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés

óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el

Belső képzés esetén:

 az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések

 oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
 a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,

amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.

Mindkét esetben:

 A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig

 A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.

· Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az
ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)

· Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.

· 1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és ahhoz kapcsolódó járulék
költség (projekt összköltségének max. 12%-ig)

· A bírálatnál előnyt jelentő képzések:

- információs kommunikációs technológiák,
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- zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,

- idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 5 és maximum 20
hónapra tervezheti.

Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/B Alapeset
támogatási
intenzitás

Igénybe
vehető
plusz %

Maximális
támogatási
intenzitás

Támogatás összege

De minimis támogatás
igénybe vétele esetén 100% - 100%

1-50 millió Ft

Képzési támogatás
igénybe vétele esetén

 Általános
képzés 60%

a)+10%

b)+20%
80%

 Speciális
képzés 25%

a)+10%

b)+20%
45%

a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott
képzés esetén (Képzési támogatás esetén!)

b) +20 százalékpont, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják (Képzési támogatás esetén!)

Előleg igénylése

A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.

A pályázatok benyújtása 2012. május 1-től lehetséges!

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

TAMOP-2.1.3.C-12/1-2
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Rendelkezésre álló forrás

Operatív program Forrás 2011-2013 Pályázatok várható száma

TAMOP-2.1.3-12/C
Közép-Magyarország

400 millió Ft 5-15 db

TAMOP-2.1.3-12/C
konvergencia régiók

8 milliárd 100-300 db

Pályázók köre

 nagyvállalkozások
 nonprofit társaságok

Induló cégek is!

Támogatható tevékenységek köre

9. Szakmai képzések

10. Idegen nyelvi képzések

11. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések

12. Számítástechnikai, informatikai képzés

Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 70%-ának program-
akkreditációval kell rendelkezniük.

Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.

Elszámolható költségek

Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):

 képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
 szállás és ellátás költsége
 utazási költség
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés

óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el
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Belső képzés esetén:

 az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések

 oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
 képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
 eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
 egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
 a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,

amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.

Mindkét esetben:

 A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig

 A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.

· Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az
ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)

· Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.

· 1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és ahhoz kapcsolódó járulék
költség (projekt összköltségének max. 12%-ig)

· A bírálatnál előnyt jelentő képzések:

- információs kommunikációs technológiák,

- zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,

- idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 5 és maximum 20
hónapra tervezheti.
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Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/B Alapeset
támogatási
intenzitás

Igénybe
vehető
plusz %

Maximális
támogatási
intenzitás

Támogatás összege

De minimis támogatás
igénybe vétele esetén

100% - 100%

10-150 millió Ft

Képzési támogatás
igénybe vétele esetén

 Általános
képzés 60%

a)+10%
70%

 Speciális
képzés 25%

a)+10%
35%

a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés
esetén (Képzési támogatás esetén!)

Előleg igénylése

A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.

A pályázatok benyújtása 2012. május 1-től lehetséges!

Hírek

Nyolcmilliárdos keret munkahelyi családi napközikre

Már megjelentek azok a pályázatok (TÁMOP 2.4.5), amelyek összesen nyolc milliárd forinttal
támogatják a munka és a magánélet összehangolását. A részletekről Czomba Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt csütörtökön sajtótájékoztató keretében,
Budapesten.

Czomba Sándor elmondta, hogy Magyarország egyik legkomolyabb problémája a foglalkoztatás
alacsony szintje. A gócpontok az ötven éven felüliek, az alacsony képzettségűek és a kisgyermekes
édesanyák, akiknek szintén rendkívüli nehézséget okoz a munkába való visszatérés.

Ennek érdekében vezették be a Start bónusz kártyát korábban, amelyet a legalább 3 hónapja
regisztrált álláskeresők, valamint a gyes-ről, gyed-ről visszatérők válthatnak ki, az őket alkalmazó
munkáltatónak pedig egy éven keresztül nem kell megfizetniük utánuk a 27 százalékos szociális
hozzájárulási adót. A gyermekek elhelyezése azonban továbbra is nehézséget okoz. A nyolcmilliárdos
pályázati keret ezt a problémát hivatott orvosolni - tette hozzá.
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Az államtitkár emlékeztetett, hogy az ország települései közül 273 helyen működik bölcsőde, melyek
91 százaléka a tízezer fő fölötti városokban van. Annak ellenére, hogy az elmúlt években európai
uniós forrásokból új bölcsődéket hoztak létre, azok továbbra is 130 százalékos kihasználtsággal
működnek, a korosztály csupán kilenc százalékát ellátva.

A kormány több forrás bevonásával is próbál segíteni a helyzeten – hangsúlyozta Czomba Sándor,
hozzátéve, hogy a jelenlegi összegből nem a komplett bölcsődei programot valósítják meg, hanem a
GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők foglalkoztatásának javítása érdekében intézményekben,
munkahelyeken, önkormányzatoknál alakítanak ki családi napköziket.

A részletekről szólva elmondta, hogy az összesen nyolcmilliárd forintos uniós keret lehívásához
szükséges pályázatok megjelenése folyamatos, és várhatóan a mai nap során az összes elérhetővé
válik.

A pályázatnak három része van:

I. A keret legnagyobb részéből – mintegy öt és fél milliárd forintból – öt milliárd forint a konvergencia
régiókban, ötszázmillió forint pedig a központi régiókban jelenik majd meg. Az ötmilliárd forint egyik
felét alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozására, másik felét pedig vállalati és
intézményi napközbeni kisgyermekellátásra lehet fordítani. Ezzel szeretnénk a helyi szintű és az
intézményi problémákat is kezelni – tette hozzá az államtitkár.

A felhasználás területeivel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a támogatást a helyiség átalakításra,
felszerelésekre, de a gyermekellátást végző személyek képzésére és foglalkoztatására is lehet
fordítani. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximum ötvenmillió forint, egy férőhely
létrehozására pedig maximum hárommillió forint igényelhető. A projekt hossza maximum kettő év
lehet, a támogatás lejártát követően normatíva vehető igénybe a hosszú távú fenntarthatóság
érdekében – ismertette.

A keret másik két részének – egyenként 1,25 milliárd forintnak – megoszlása mindkét esetben: egy
milliárd forint a konvergencia, kétszázötvenmillió forint pedig a központi régióknak jut a következő
alapelvek szerint:

II. 1,25 milliárd forint a rugalmasabb foglalkoztatást hivatott elterjeszteni, mely – mint mondta –
Magyarországon gyerekcipőben jár. A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése mellett olyan
munkahelyi kezdeményezéseket is magába foglal, mint a rugalmas szemléletű személyügyi politika
alkalmazása, egyéni élethelyzetet és igényeket figyelembe vevő munkaszervezési formák, munkarend
és munkaidő-beosztás kialakítása – fogalmazott.

III. Ugyancsak 1,25 milliárd forint az innovatív projektek megvalósítására ad lehetőséget, melyek a
helyi szereplők együttműködésén alapulva, a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat alakítanak
ki. A projektek többek között az egyes intézmények működési, nyitvatartási, ügyintézési idejének
átalakításával, az egyes helyi szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételi módjainak, idejének
racionalizálásával és az erre szolgáló igényeken és szükségleteken alapuló tervek kidolgozásának és
megvalósításának támogatásával segíthetik elő a munka és a magánélet összehangolását –
fogalmazott az államtitkár.

Nagyon fontos, hogy azok az édesanyák, akik úgy döntenek, szeretnének a munkaerőpiacra minél
előbb visszakerülni, ezt megtehessék, és közben gyermeküket munkaidő alatt is biztonságban
tudhassák – hangsúlyozta Czomba Sándor.
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Forrás: kormany.hu

2014-2020: felkészülés vagy lemaradás

Cégünk nemzetközi hálózatfejlesztés-politika területén dolgozó kollégáival rendszeresen
tartunk személyes vagy telefonos egyeztetést az országainkban zajló fejlesztési programok
tervezéséről, lebonyolításáról, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerülő feladatokról.

Beszélgetéseink egyre gyakoribb témája az EU 2014-2020-as végrehajtási időszaka, illetve az egyes
tagországok felkészülése a következő időszaki uniós források felhasználásra. Míg egyes országokban
már elindult a tervezési és programozási folyamat, Magyarország esetében még nem láthatók a
szakmai előkészületek jelei, legalábbis a felkészülés eddigi lépései egyelőre nem nyilvánosak. Pedig a
gyors és fókuszált szerepvállalás hazánk esetében is kiemelten fontos lenne, hiszen az Európai
Bizottság több lényeges módosítást javasolt a 2014-2020-as kohéziós politika tervezésével
kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatos álláspontunk kidolgozása és megjelenítése, illetve amelyekre
való felkészülés tagállami szinten is már bővebben aktuális lenne.

A bizottsági 2020 stratégia alapja az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés elősegítése. E
stratégián belül öt kiemelt cél szerepel: 20-64 évesek foglalkoztatási arányának növelése, a kutatás-
fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló beruházások GDP-arányos növelése, 20-20-20
integrált energia-klíma stratégia, az oktatás területén a lemorzsolódási arány csökkentése, valamint a
felsőoktatási végzettséggel rendelkező 30-34 évesek arányának növelése, a nyomorban és társadalmi
kirekesztettségben élők számának csökkentése.

A 2014-2020-as ciklus egyik újdonsága, hogy a bizottság deklarált célja, hogy az alapok (azaz a
források) elosztását a fenti célok megvalósításához kívánja a tagállamok esetében is kapcsolni. Tehát
a források felhasználási területei uniós szinten meghatározzák, és csak akkor lesznek az egyes
országok számára elérhetők, ha a kapcsolódó nemzeti operációk e célokat támogatják, illetve az
egyes stratégiák ezen irányok követését is visszatükrözik.

További újítás, hogy a bizottság az eddiginél jóval szigorúbb teljesítmény értékelési keretrendszert
vezet be: a források lehívása ex-ante feltételekhez (pl. átlátható közbeszerzési rendszer) és ex-post
feltételekhez (pl. a 2020 stratégiához kapcsolódó célok mérföldköveinek elérése) kapcsolódik.
Bevezetnek egy az ország költségvetésének 5 százalékát kitevő teljesítménytartalékot is, amelyhez
csak akkor juthat hozzá az adott ország, ha időarányos teljesítési (eredményességi) mutatói
megfelelők. Amennyiben az ország időarányos teljesítése elmarad a tervezettől, ezt az összeget a
bizottság a jól teljesítő országok között osztja szét.

Molnár Ferencnek, a Századvég fejlesztéspolitikai üzletága vezetőjének elmondása szerint is jól
látható tehát, hogy a sikeres forráslehívás kulcsa, hogy mielőbb jelenítsük meg nemzetstratégiai
céljainkat és mutassuk be ezek az EU 2020 stratégiával való harmonizációját. Erre építve kezdjük
meg az aktív nemzetközi egyeztetéseket és a tervezési és programozási folyamatot. A 2014-2020-as
országos konferenciakeret (NSRK) és az azt megalapozó nemzetstratégia tervezése során fontos
látni, hogy a hazánk számára kiemelten fontos uniós források minél teljesebb és hatékonyabb
lehívásához úgy kell meghatároznunk nemzetstratégiai céljainkat, hogy bemutatjuk azok az EU
stratégiai céljaihoz való illeszkedését. A tervezés kiemelten fontos eleme kell hogy legyen, hisz az
egyéb stratégiai céljainkat haza költségvetési, vagy piaci források felhasználásával kell majd
megvalósítanunk.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Magyarország számára elérhető források összege 2007-2013-as
ciklushoz képest várhatóan csökken. Ennek oka, hogy a források elosztási szabályai változnak. Az új
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ciklusban egységesen a GDP 2,5 százaléka lesz egy tagállam rézére a maximálisan elérhető uniós
támogatása felső határa (jelenlegi ciklusban ez Magyarország esetében 3,5 százalék), valamint
bevezetésre kerül a közepesen fejlett régiók támogatása, mely támogatás elsősorban fejletlen régiók
(Magyarország valamennyi régiója Budapest és Pest megye kivételével ennek minősül) számára
juttatandó forrásokból kerül levonásra.

Összegezve elmondható, hogy a 2014-2020-as ciklusban várhatóan kevesebb forrás lesz
Magyarország számára elérhető, és annak lehívására szigorúbb feltételekhez lesz kötve. Ezért
kiemelten fontos, hogy ezen források lehívására előre felkészüljünk, hogy a források lehívása és
közvetítése zökkenőmentesen történjen. Az erre való felkészülés keretében érdemes újragondolni az
eszközrendszereinket és számba venni esetleges új eszközök bevezetésének lehetőségeit is. A
sikeresség biztosítására pilot jelleggel már a jelenlegi időszakban javasolt tesztelni egyébként a
bizottság által is a támogatott egyszerűbb forráskihelyezési rendszereket, gyakorolni az
egyszerűsödést támogató eljárásokat (pl. egyszerűsített költségopciók alkalmazása), valamint
felkészülni a különböző pénzügyi eszközök szélesebb körben történő alkalmazását (lásd combo
termékek a Gazdaságfejlesztési programban). Ezekkel párhuzamosan érdemes átfogóan felmérni az
irányító hatóságok és közreműködő szervezetek között jelenleg fennálló feladatmegosztás – valóban
ez-e az optimális megoldás az új célok megvalósítására, megfelelően szolgálja-e például a szintén
2014-től bevezethető „egyablakos rendszer” működését?

Félő, ha ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk idejében, felkészülés helyett kapkodás és
lemaradás vár ránk. Sokkal kisebb a kockázata és az erőforrásigénye annak, ha most készítjük elő és
teszteljük az új struktúrákat és eszközöket, amelyekkel 2014-ben már rutinosan indulni tudunk, mint
annak, hogy 2014-től kezdődően élesben működtetünk két párhuzamos rendszert. Az erőforrásaink
így is szűkösek lesznek: különösen, ha figyelembe vesszük a 2013-mal végződő időszak zárási
feladatait is.

(A szerző: az ERNST & YOUNG államigazgatási szolgáltatások üzletágvezetője)

Kedvező hitelkonstrukciók mikro- és kisvállalkozásoknak országosan az Új Széchenyi Terv
keretén belül.

Új Széchenyi beruházási hitel

Forint alapú beruházási hitel Uniós támogatással, mikro- és kisvállalkozások részére. Igénybe vehető
tárgyi-eszközök, immateriális javak és egyéb beruházások, fejlesztések finanszírozására, ezen belül
üzleti célú ingatlan vásárlására, felújítására és bővítésére. A hitel igényelhető gazdasági tevékenység
elindításához újonnan alakult vállalkozások esetében is.

 Hitelösszeg maximum 50 millió forint
 futamidő 1-10 év, éves kamat 4,9 – 9,0 % (fix kamatozás).

Hitelösszeg: 1-50 millió Ft

Hitel devizaneme: a hitel kizárólag forint alapon vehető igénybe
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Termék ügyleti kamatlába: 4,9-9,0 % (ügyfélminősítés eredményétől és a biztosítékoktól
függően)

Kamatozás módja: Fix kamatozás (annuitás)

Futamidő: 12-120 hónap (szerződéskötéstől számítva)

Türelmi idő: maximum 12 hónap (szerződéskötéstől számítva)

Maradványérték: maximum 30% (hitelösszeg %-ában, futamidő végén egy
összegben fizetendő)

Elvárt önerő: a beruházási projekt teljes megvalósítási költségének legalább
20%-a. (Felhasználását a legkésőbb a hitel folyósításakor
igazolni kell pl. szerződéssel.)

Új Széchenyi Forgóeszközhitel

Forint alapú forgóeszközhitel Uniós támogatással, mikro- és kisvállalkozások részére. Igénybe vehető
gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez szükséges forgóeszközök vagy
szolgáltatások beszerzéséhez.

- Hitelösszeg maximum 50 millió forint
- futamidő 1-3 év, éves kamat 4,9 – 9,0 % (fix kamatozás).

Hitelösszeg: 1-50 millió Ft

Hitel devizaneme: a hitel kizárólag forint alapon vehető igénybe

Termék ügyleti kamatlába: 4,9-9,0 % (ügyfélminősítés eredményétől és a biztosítékoktól
függően)

Kamatozás módja: Fix kamatozás (annuitás)

Futamidő: 6-36 hónap (szerződéskötéstől számítva)

Maradványérték: maximum 30% (hitelösszeg %-ában, futamidő végén egy
összegben fizetendő)

Elvárt önerő: forgóeszközhitel esetében nincs önerőre vonatkozó elvárás.

További részletekért érdeklődjenek Papp Róbert kollégánknál a robi@vanessia.hu e-mail címen vagy
a 06/30 368-2006-os telefonszámon.


