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Pályázati hírek
Támogatás és mikrohitel - ingatlan vásárlására is 2013-ban is!
Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy meghosszabbították a GOP-2011-2.1.1/M pályázat
beadási határidejét 2013. február 28-ig. Ezáltal 2013-ban utolsó lehetőségként van mód
INGATLANVÁSÁRLÁSRA, valamint INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSRE pályázni.
A mikrovállalkozások az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált Mikrohitel konstrukciójának keretében
már 10 százalék önerő mellett egyszerűsített pályázati eljárással, egyablakos rendszerben
igényelhetnek legalább 1, legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő, és 1-től 20 millió forintig
terjedő visszatérítendő támogatásra, azaz hitelre. A konstrukció csak együttesen működik. A felvehető
hitel és támogatás együttes összege akár 33 millió forint is lehet. Kezdő vállalkozások is
pályázhatnak.
Mire lehet fordítani az összeget? A kiírás szerint új gépek és eszközök beszerzésére, valamint
ingatlan vásárlására és felújítására, vagy akár infrastruktúra, illetve információs technológiai
fejlesztéshez kapcsolódó szoftver, illetve hardver beszerzésekre felhasználható finanszírozási
lehetőséget igényelhetnek.
A támogatott hitelt 120 hónapos futamidőre, 7-9 százalékos kamattal lehet igénybe venni. A kamat
mértéke függ a vállalkozások „állapotától” is. A kezdő vállalkozások ingatlanfedezettel, a már működők
akár a beruházás tárgyának fedezetként történő bevonásával igényelhetnek Kombinált Mikrohitelt. A
támogatott hitelt olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek alkalmazottainak a létszáma nem
haladja meg a 9 főt. Kezdő vállalkozások esetén a megkezdett üzleti évre vonatkozó üzleti tervet kell
figyelembe venni.

Vállalati technológia-fejlesztés (Kombinált Hitel Garanciával)
Beadási határidő hosszabbítás a komplex vállalati
középvállalkozások számára (KHG) kiírt pályázatnál

technológia-fejlesztés

mikro-,

kis-

és
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A Kombinált Hitel Garanciával („KHG”) célja, hogy a nem "bankképes", de hitelképes KKV-k számára
bank bevonásával a GOP és KMOP keretében vissza nem térítendő támogatást ÉS viszontgarantált
hitelt nyújtson.

Pályázók köre
Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű /jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek, ha mikro- kis-és középvállalkozások, ha éves statisztikai állományi
létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben/hónapban min. egy fő volt. Módosított kerettel a
pályázatok várható száma 2011-2013. évben: 26-400.

Támogatott tevékenység
a) Regionális beruházási támogatásként Eszközbeszerzés, Információs technológia fejlesztés
és hozzá kapcsolódóan:
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max.50%)
• gyártási licenc, gyártási know-how
b) Csekély összegű támogatásként Piacra jutás, vállalati HR fejlesztés minőség-, környezetés egyéb rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása; KKV-k részére
tanácsadáshoz - Tanácsadás igénybevétele (5-5%)
Támogatás formája vissza nem térítendő és kedvezményes hitel.
Támogatás mértéke szerint a támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő (viszontgaranciával
támogatott hitel). min. 10 M Ft, max. 150 M Ft, az összes elszámolható költség rögzítetten 35 %-a.
A beruházási célú támogatáshoz kapcsolható képzés: TÁMOP 2.1.3.
Kizáró okok: kiemelkedően jelentős kockázat
GOP: Mikrovállalkozások kizárólag a GOP Részletes Útmutató VIII/D, E és F mellékleteiben, kis- és
középvállalkozások az Útmutató VIII/A, B és C mellékleteiben felsorolt településeken megvalósuló
projekttel pályázhatnak.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
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pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja, egyúttal a
pályázati felhívás A.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 Mrd forint a
2011-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. években: 600-800 db.
Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, (ha éves átlagos
statisztikai állományi létszáma min.1 fő volt,). Mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
illetve azon vállalkozások, amelyek csak a tulajdonosi kör miatt 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.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok amelyek vállalkozói tevékenységből származó
árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó bevétel, valamint az egyéb bevételek nem
vehetők figyelembe.”
Támogatott tevékenység
a) Információs technológia-fejlesztés
b) Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati web áruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
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12. kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technika
/ térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia
Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

Pályázható a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára kiírt pályázat
Pályázati feltételek



min. 2 teljes, lezárt üzleti év
a projekt összes elszámolható költsége nem lehet magasabb, mint a pályázó utolsó lezárt
pénzügyi évében a vállalkozás árbevétele, ill. mérlegfőösszege.

Támogatható tevékenységek köre
Regionális beruházási támogatásként:





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

Csekély összegű támogatásként:





Piacra jutás
Vállalati HR fejlesztése
Tanácsadás igénybevétele
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása
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Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Technológiai
korszerűsítést
minimum nettó 200.000 Ft
eredményező új eszközbeszerzés

Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó szállítás és üzembe
helyezés; kapcsolódó betanítás;
kapcsolódó felszerszámozáshoz
új szerszámok és új kiegészítő
berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén
a számítógép konfiguráció egy
tételnek számít, de nem része a
projektor és a fénymásoló.
TESZOR
alapján.

szoftver

szám

szerinti

lista

domain név regisztráció és
web tárhely egyszeri díja
Telekhatáron
infrastrukturális
költsége.

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

belüli
beruházások

Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó maximum az összes elszámolható
gyártási licenc és know-how
költség 10%-ig
Piacra jutás

maximum az összes elszámolható Kötelező
kommunikációs
költség 5%-ig
tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez
maximum az összes elszámolható kapcsolódó
terembérlet
költség 5%-ig
költsége; felhasznált tananyag;
oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A
horizontális
célok
maximum az összes elszámolható
érvényesítéséhez
kapcsolódó
költség 5%-ig
tanácsadás is.

Minőség,
környezet
és
egyéb maximum az összes elszámolható A rendszer kialakíttatása
rendszerek bevezetése és tanúsíttatása költség 5%-ig
tanúsítatása.
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és

Támogatás mértéke és összege

GOP-2.1.1/B
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Mikro-, kis- és középvállalkozás,
innovációs klaszter tagvállalata

max. 40%
amennyiben

akkreditált

max. 50%

Min. 25%-os állami/önkormányzati tulajdonban lévő mikro-, kis- és
max. 30%
középvállalkozás

5-150
millió
Ft
(akkreditált
innovációs
klaszter
tagvállalatai
részére: max. 250 millió
Ft)

Előleg igénylése
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, önkormányzati tulajdonú vállalkozás esetében 25%
előleg igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28-ig lehetséges!

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Várhatóan 2013. március 15-ig nyújtható be a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázat. A
konstrukció a kötelező tanácsadási tartalmon túl marketinges munkatárs bérköltségére, valamint
marketingakciókra, marketingeszközökre, nemzetközi vásárokon való megjelenésre nyújt támogatást.
Az igényelhető összeg 3-20 millió Ft, a támogatás mértéke 50%.

Hírek
Februárban már igényelhető a kedvezményes Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Még kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a gazdálkodók 2013 februárjától az MFB Agrár Forgóeszköz
Hitelprogramot, mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár pénteken Pécsett a
Mecsek Takarék Szövetkezet ügyféltalálkozójával egybekötött szakmai rendezvényen.
Az államtitkár hangsúlyozta: az agrárgazdaság kedvezményes forgóeszköz finanszírozását célzó
program módosításai várhatóan 2013 februárjától lépnek életbe. A jövőben a baromfi és a sertés
mellett a nyúl és a szarvasmarha ágazatban termeltető tevékenységet végző vállalkozások is
igényelhetnek forgóeszköz, illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt.
Változik a program maximális futamideje 3-ról 6 évre, illetve a tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1ről 3 évre. A termeltetők által maximálisan igényelhető hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra
emelkedik. Újdonság még, hogy a hitel a jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is.
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Jelentős segítség a gazdálkodóknak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a programban felvett hitelek
kamatfizetéshez 50%-os, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így a termelőknek
mintegy 3,6%/év kamatot kell fizetniük.
Czerván György kiemelte: jól halad az Agrár Széchenyi Kártya és a hozzá kapcsolódó Agrár
Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel forgalmazása.
A 2011 szeptembere óta elérhető folyószámlahitel a kis- és közepes méretű vállalkozási (KKV)
kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági
feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások
és természetes személyek (többek között a családi gazdálkodók, őstermelők, kistermelők)
kedvezményes finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel.
A felvehető hitel ősszege maximum 25 millió forint, futamideje legfeljebb 3 év, kamata jelenleg
9,75%/év, amelyhez a VM évi 2 százalékpont kamattámogatást nyújt, továbbá átvállalja az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kezesség díjának 50%-át is. A mezőgazdasági
vállalkozás a hiteligénylést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a VOSZ területileg
illetékes szervezeti egységeinél (Regisztrációs Irodák) folyamatosan nyújthatja be. Jelenleg 88
regisztrációs irodában igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel-tette hozzá az
államtitkár.

2013-ban minden uniós forrás gazdára talál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2013-ra vonatkozó tervei szerint már idén az uniós keret
teljes lekötésével számol az intézményrendszer. A pályázatok nyerteseivel együttműködve az NFÜ a
kifizetések további gyorsításán dolgozik, hogy a sokszor csúszásba került projekteket időben
sikerüljön megvalósítani. Ez azért is különösen fontos, mert ma Magyarországon a települések 98%-át
érinti valamilyen uniós fejlesztés.
A tervek szerint idén a rendelkezésre álló 2007-13-as teljes keret még fennmaradó részére, összesen
289 milliárd forintra hirdet pályázatokat az NFÜ. A cél az, hogy ez már 2013 első negyedévében
teljesüljön. Ebben az évben az Ügynökségnek 1197 milliárd forintot kell odaítélnie a nyertes
pályázóknak, amellyel a 2007-13-as programozási időszak összes forrása lekötésre kerül, azaz 100%ban gazdára találnak az uniós pénzek. Az NFÜ-nek továbbá több mint 1500 milliárd forintot szükséges
ebben az évben kifizetnie ahhoz, hogy biztonságosan, a források teljes felhasználásával eljussanak a
pénzek a magyar pályázókhoz.
A fenti tervek nem megalapozatlanok annak tudatában, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a
2012-es évben kiemelkedő eredményeket tudott elérni. Az NFÜ a programozási időszak végéhez
közeledve jelentős célokat tűzött maga elé és azokat tavaly szinte kivétel nélkül teljesíteni tudta. Az
elmúlt évben, a terveket meghaladóan, összesen 906 milliárd forint értékben jelentek meg pályázati és
kiemelt felhívások. A megítélt támogatások összege elérte az 1641 milliárd forintot, amely mintegy 82
milliárd forinttal túlteljesítette a tervezett célkitűzést. Ezzel nemcsak, hogy elérte az NFÜ az éves
tervében meghatározott törekvéseit, hanem túl is szárnyalta azokat.
Az uniós források célba juttatása az egyik legfontosabb feladat, amellyel kapcsolatban sok kritika érte
az Ügynökséget a tavalyi évben. A tények azonban azt mutatják, hogy a folyamatos
egyszerűsítéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt évben a kifizetések értéke elérte a
1043 milliárd forintot. Magyarország uniós csatlakozásának elmúlt 8 évében soha ekkora összegű
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támogatás nem jutott el a pályázókhoz. 2012-ben az intézmény több forrást fizetett ki, mint az uniós
ciklus első három és fél évében összesen. Az intézményrendszer a kifizetések további gyorsításán
dolgozik együttműködve a pályázatok nyerteseivel, hogy a sokszor csúszásba került projekteket
időben sikerüljön megvalósítani.
2012 végén rekord összegű, összesen közel 250 milliárd forintot sikerült eljuttatni a projektgazdáknak,
amely alátámasztja azt, hogy az intézményrendszer képes menedzselni az uniós források akár ilyen
mértékű kifizetését is. Magyarország ezzel a teljesítményével a 2007-2013 uniós periódusban az 5.
legtöbb forrást hívta le a 27 tagállam közül.
A fenti eredmények eléréséhez szükség volt a pályázati rendszer jelentős átalakítására és folyamatos
fejlesztésére. A pályázók és kedvezményezettek adminisztratív terhei számottevően csökkentek a
támogatások bírálati határidejének, valamint a papír alapú ügyintézés mértékének csökkentésével.
Egyszerűbb beszámolók, rövidebb pályázati adatlapok jellemzik az új rendszert. Csupán az
adminisztratív terhek csökkentésével nagyságrendileg 3,3 milliárd forintot sikerült megspórolnia az
intézményrendszernek.
További egyszerűsítés volt az elektronikus értesítések bevezetése, amellyel a kedvezményezettek a
pályázataikkal kapcsolatos döntésekről azonnal információhoz juthattak. 2012-ben több százezer
értesítés került kiküldésre, amelyeknek több mint a fele 24 órán belül elért a projektgazdákhoz. Ez
nagyságrendekkel gyorsabb a korábbi, hagyományos papír alapú kézbesítés 5-7 napjához képest és
jelentős költségcsökkentő tényező is. Újítás volt az is, hogy a szállítók közvetlenül – nem csak a
kedvezményezetteken keresztül - igényelhetnek előleget az NFÜ-től. Ennek köszönhetően a 2012
második felében lezajlott közbeszerzések alapján mintegy 100 milliárd forintos nagyságrendben
kerülhet sor szállítói előleg kifizetésre a közeljövőben.
A 2007-2013-as uniós keret teljes lehívásához a korábbi intézkedésre építve szükség van az
intézményrendszer és a pályázók még szorosabb összefogására annak érdekében, hogy a megítélt
pénzekből megvalósulhassanak a pályázók elképzelései és Magyarország le tudja hívni az uniós
forrásait. Az NFÜ ezért a kitűzött célok eléréséhez - a pályázókkal folyamatosan együttműködve tovább szeretné gyorsítani a források kihelyezését és 2013-ban is számtalan újítás bevezetését
tervezi.

Pályázati hírek
Támogatás és mikrohitel - ingatlan vásárlására is 2013-ban is!
Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy meghosszabbították a GOP-2011-2.1.1/M pályázat
beadási határidejét 2013. február 28-ig. Ezáltal 2013-ban utolsó lehetőségként van mód
INGATLANVÁSÁRLÁSRA, valamint INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSRE pályázni.
A mikrovállalkozások az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált Mikrohitel konstrukciójának keretében
már 10 százalék önerő mellett egyszerűsített pályázati eljárással, egyablakos rendszerben
igényelhetnek legalább 1, legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő, és 1-től 20 millió forintig
terjedő visszatérítendő támogatásra, azaz hitelre. A konstrukció csak együttesen működik. A felvehető
hitel és támogatás együttes összege akár 33 millió forint is lehet. Kezdő vállalkozások is
pályázhatnak.
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Mire lehet fordítani az összeget? A kiírás szerint új gépek és eszközök beszerzésére, valamint
ingatlan vásárlására és felújítására, vagy akár infrastruktúra, illetve információs technológiai
fejlesztéshez kapcsolódó szoftver, illetve hardver beszerzésekre felhasználható finanszírozási
lehetőséget igényelhetnek.
A támogatott hitelt 120 hónapos futamidőre, 7-9 százalékos kamattal lehet igénybe venni. A kamat
mértéke függ a vállalkozások „állapotától” is. A kezdő vállalkozások ingatlanfedezettel, a már működők
akár a beruházás tárgyának fedezetként történő bevonásával igényelhetnek Kombinált Mikrohitelt. A
támogatott hitelt olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek alkalmazottainak a létszáma nem
haladja meg a 9 főt. Kezdő vállalkozások esetén a megkezdett üzleti évre vonatkozó üzleti tervet kell
figyelembe venni.

Vállalati technológia-fejlesztés (Kombinált Hitel Garanciával)
Beadási határidő hosszabbítás a komplex vállalati
középvállalkozások számára (KHG) kiírt pályázatnál

technológia-fejlesztés

mikro-,

kis-

és

A Kombinált Hitel Garanciával („KHG”) célja, hogy a nem "bankképes", de hitelképes KKV-k számára
bank bevonásával a GOP és KMOP keretében vissza nem térítendő támogatást ÉS viszontgarantált
hitelt nyújtson.

Pályázók köre
Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű /jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek, ha mikro- kis-és középvállalkozások, ha éves statisztikai állományi
létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben/hónapban min. egy fő volt. Módosított kerettel a
pályázatok várható száma 2011-2013. évben: 26-400.
Támogatott tevékenység
a) Regionális beruházási támogatásként Eszközbeszerzés, Információs technológia fejlesztés
és hozzá kapcsolódóan:
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max.50%)
• gyártási licenc, gyártási know-how
b) Csekély összegű támogatásként Piacra jutás, vállalati HR fejlesztés minőség-, környezet- és
egyéb rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása; KKV-k részére tanácsadáshoz Tanácsadás igénybevétele (5-5%)
Támogatás formája vissza nem térítendő és kedvezményes hitel.
Támogatás mértéke szerint a támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő (viszontgaranciával
támogatott hitel). min. 10 M Ft, max. 150 M Ft, az összes elszámolható költség rögzítetten 35 %-a.
A beruházási célú támogatáshoz kapcsolható képzés: TÁMOP 2.1.3.
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Kizáró okok: kiemelkedően jelentős kockázat
GOP: Mikrovállalkozások kizárólag a GOP Részletes Útmutató VIII/D, E és F mellékleteiben, kis- és
középvállalkozások az Útmutató VIII/A, B és C mellékleteiben felsorolt településeken megvalósuló
projekttel pályázhatnak.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja, egyúttal a
pályázati felhívás A.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 Mrd forint a
2011-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. években: 600-800 db.
Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, (ha éves átlagos
statisztikai állományi létszáma min.1 fő volt,). Mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
illetve azon vállalkozások, amelyek csak a tulajdonosi kör miatt 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.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok amelyek vállalkozói tevékenységből származó
árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó bevétel, valamint az egyéb bevételek nem
vehetők figyelembe.”
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Támogatott tevékenység
a) Információs technológia-fejlesztés és
b) Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technika
/ térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

Pályázható a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára kiírt pályázat
Pályázati feltételek



min. 2 teljes, lezárt üzleti év
a projekt összes elszámolható költsége nem lehet magasabb, mint a pályázó utolsó lezárt
pénzügyi évében a vállalkozás árbevétele, ill. mérlegfőösszege.

Támogatható tevékenységek köre
Regionális beruházási támogatásként:





Eszközbeszerzés (önállóan támogatható)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Információs technológia fejlesztése (önállóan támogatható)
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
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Csekély összegű támogatásként:





Piacra jutás
Vállalati HR fejlesztése
Tanácsadás igénybevétele
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Technológiai
korszerűsítést
minimum nettó 200.000 Ft
eredményező új eszközbeszerzés

Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó szállítás és üzembe
helyezés; kapcsolódó betanítás;
kapcsolódó felszerszámozáshoz
új szerszámok és új kiegészítő
berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén
a számítógép konfiguráció egy
tételnek számít, de nem része a
projektor és a fénymásoló.
TESZOR
alapján.

szoftver

szám

szerinti

lista

domain név regisztráció és
webtárhely egyszeri díja
Telekhatáron
infrastrukturális
költsége.

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

belüli
beruházások

Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó maximum az összes elszámolható
gyártási licenc és know-how
költség 10%-ig
Piacra jutás

maximum az összes elszámolható Kötelező
kommunikációs
költség 5%-ig
tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez
maximum az összes elszámolható kapcsolódó
terembérlet
költség 5%-ig
költsége; felhasznált tananyag;
oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A
horizontális
célok
maximum az összes elszámolható
érvényesítéséhez
kapcsolódó
költség 5%-ig
tanácsadás is.

Minőség,
környezet
és
egyéb maximum az összes elszámolható A rendszer kialakíttatása
rendszerek bevezetése és tanúsíttatása költség 5%-ig
tanúsítatása.
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és

Támogatás mértéke és összege

GOP-2.1.1/B
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Mikro-, kis- és középvállalkozás,
innovációs klaszter tagvállalata

max. 40%
amennyiben

akkreditált

max. 50%

Min. 25%-os állami/önkormányzati tulajdonban lévő mikro-, kis- és
max. 30%
középvállalkozás

5-150
millió
Ft
(akkreditált
innovációs
klaszter
tagvállalatai
részére: max. 250 millió
Ft)

Előleg igénylése
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, önkormányzati tulajdonú vállalkozás esetében 25%
előleg igényelhető.
A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28 -ig lehetséges!

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Várhatóan 2013. március 15-ig nyújtható be a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázat. A
konstrukció a kötelező tanácsadási tartalmon túl marketinges munkatárs bérköltségére, valamint
marketingakciókra, marketingeszközökre, nemzetközi vásárokon való megjelenésre nyújt támogatást.
Az igényelhető összeg 3-20 millió Ft, a támogatás mértéke 50%.

Hírek
A legnépszerűbb energetikai kiírások már elérhetők az Új Széchenyi Terv keretében
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Zöldgazdaság-fejlesztési Programjának keretében népszerű kiírások
jelentek meg az utóbbi hetekben: péntektől elérhető a helyi hő- és villamosenergia–, illetve hűtésigény kielégítését célzó kiírás, február elejétől pályázhatók épületenergetikai fejlesztések, illetve távhőszektor energetikai korszerűsítését támogató felhívásra is ekkortól lehet benyújtani projektötleteket. A
konstrukciók együttes keretösszege 69 milliárd forint.
December közepétől elérhető, február elejétől pedig már pályázható az „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című felhívás, amelynek célja az
energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása. A konstrukció hozzájárul az épületek
energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához. Az
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című kiírás kiemelt
célkitűzése – összhangban a hazai és uniós stratégiákkal – ösztönözni a decentralizált,
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környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve
az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A két felhívás keretösszege 30 milliárd forint.
Az elnyerhető támogatás minimum 1 millió, maximum 500 millió forint, míg vállalkozások esetében
minimum 1 millió forint, maximum 50 millió forint alatti lehet. A pályázatokra többek között
vállalkozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek jelentkezhetnek minden régióban.
Projektötletek benyújtása 2013. február 5-től 2013. október 31-ig lehetséges.
Szintén decembertől elérhető a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló
energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című konstrukció. A kiírás alapvető és
elsődleges célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság. A pályázati kiírás törekvése,
hogy a helyi és nemzetgazdasági szintű széndioxid kibocsájtás csökkenjen a távhőtermelés és –
szolgáltatás infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével. A kiírás kerete 4 milliárd forint, az
elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 1 milliárd forint lehet. A felhívásra országszerte, minden régióban - vállalkozások pályázhatnak, erre 2013. február 5-től 2013. október
31-ig lesz lehetőségük.
A napokban jelent meg a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című kiírás, amelynek kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált,
környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító új rendszerek elterjedését és támogatni az
épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó
napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, illetve szilárd biomassza kazánok kiépítését. A
komponensre összesen 7 milliárd forint áll rendelkezésre. A felhívás keretében azon pályázatok
nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 1 millió forint, maximum összege pedig 50
millió forint. A kiírásra például vállalkozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek
pályázhatnak, legkorábban 2013. február 18-tól.
Szintén pár napja érhető el a „Helyi hő és hűtés igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
című felhívás, amelynél az utóbbihoz hasonló, már meglévő rendszerek energiaforrás-váltására,
többletigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre egyaránt lehetőség van,
11,5 milliárd forint keretösszegig. Az elnyerhető támogatás minimum 50 millió forint, maximum 1
milliárd forint lehet. Projektötletek benyújtására 2013. február 18-tól van lehetőség. A pályázók köre az
előbbi felhíváséval megegyező.
A „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő- és villamos energia, valamint
biometán termelés” elnevezésű kiírás keretében is hasonló célokra igényelhető támogatás, azonban
ebben az esetben a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várja az NFÜ (pl. napenergia parkok,
telepek). A felhívás keretösszege 16,5 milliárd forint. Az elnyerhető támogatás minimum 50 millió
forint, maximum 1 milliárd forint lehet. A konstrukcióra szintén többek között költségvetési szervek,
vállalkozások, vagy nonprofit szervezetek pályázhatnak. Projektötletek benyújtására 2013. február 18tól van lehetőség.
Amennyiben felkeltette érdeklődését a bármelyik pályázat, kérjük keresse Miklós Istvánt a +36
30 381 539 –s telefonszámon, vagy az istvan@vanessia.hu e-mail címen!

Hatalmas összegben indulhatnak turisztikai fejlesztések – újabb 180 beruházás támogatásáról
döntött a Kormány
Több mint 142 milliárd forint értékben kezdődhetnek el turisztikai fejlesztések az Új Széchenyi Terv
Regionális Operatív Programok forrásainak köszönhetően. Korábban a Kormány 35 kiemelt turisztikai
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beruházás támogatásáról döntött, közel 53 milliárd forint értékben, az utóbbi hetek döntéseinek
eredményeképpen további 180 nyertes projekt valósulhat meg az Európai Unió és a Magyar Állam
több mint 60 milliárd forintos támogatásával. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen nőhet
Magyarország turisztikai potenciálja, mivel olyan turisztikai fejlesztések jönnek létre, melyek többek
között az egészségturizmus, illetve a szálláshelyek fejlesztésére fókuszálnak.
A „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című kiírás 89 nyertes projektjével olyan
természeti vagy kulturális örökségek, illetve turisztikai létesítmények kialakítása és fejlesztése történik,
melyekkel jelentősen tovább növelhető a külföldi és belföldi turisták száma. A pályázati felhívás által
érintett öt régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, illetve Észak-Alföld)
több mint 37,5 milliárd forint összköltséggel, közel 29 milliárd forint uniós támogatással kezdődhetnek
el a projektek. Sor kerül például tematikus parkok, interaktív látogatóközpontok, tematikus utak,
zarándokútvonalak vagy éppen kerékpárutak fejlesztésére is, melyek a kerékpáros turisták igényeinek
megfelelő szolgáltatások fejlesztéseire is fókuszálnak. A felhívás egyik céljaként, az aktív turisztikai
fejlesztések esetében hangsúlyosan jelent meg a strandok, a gyógyfürdők, a kikötők és egyéb vízi
turisztikai szolgáltatások támogatása is. Mindezeken túl várak, múzeumok felújításáról és
látogathatóvá tételéről is pozitív döntések születtek a közelmúltban. A 89 nyertes pályázat révén, a
látogatók igényeit kielégítő, komplex turisztikai vonzerők jönnek létre, amelyek hatására növekszik a
turisták által, az adott turisztikai célterületen eltöltött tartózkodási idő és az egy főre eső költés,
továbbá jelentős gazdaságélénkítő hatásuk is várható, mivel a fejlesztések eredményeként nőhet a
turizmusból származó jövedelmek értéke és javulhat a turisztikai szektor jövedelemtermelő
képessége. Az ágazat jellemzőiből adódóan a támogatások hatására munkahelyek jönnek létre, így
összességében tovább javul a régiók turisztikai versenyképessége.
Az üzleti célú szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztésére, kapacitásaik bővítésére kiírt pályázat
keretében 60 beruházás számára ítéltek meg támogatást gazdasági társaságok részére. Az Új
Széchenyi Terv csaknem 16,5 milliárd forinttal járul hozzá a szálláshelyfejlesztésekhez, melyek
összértéke meghaladja a 25 milliárd forintot. A beruházások Észak-Magyarországon, Észak- és DélAlföldön, valamint Dél-Dunántúlon kezdődhetnek meg. A felhívás keretében meglévő és működő
szálláshelyek minőségi fejlesztésére (felújítás, új szolgáltatások kialakítása) és kapacitásbővítésére,
valamint új szálláshelyek létrehozására lehetett pályázni. A beruházások révén többek között nő a
turisták által eltöltött vendégéjszakák száma és tartózkodási ideje, melyekkel így a szálláshelyek is
hozzájárulnak a turizmusból származó bevételek további növekedéséhez. Az új szálláshelyek és
szolgáltatások létrejöttének eredményeként nemcsak a munkahelyek megtartása, hanem
munkahelyek teremtése is megvalósul a támogatások hatására.
A turisztikai szektor egyik legdinamikusabban fejlődő területe az egészségturizmus. Magyarország
ezen a területen nagy hagyományokkal, igen jó adottságokkal és jó pozícióval rendelkezik, ezért a
nemzetközi versenyképesség fejlesztésének egyik kulcseleme ez a szektor. Az egészségipar kitörési
pontként jelenik meg az Új Széchényi Tervben, külön fókuszálva az egészségturizmusra, ezen belül is
az egészségügyi turizmusra, ami a gyógy tényezők közelében, vagy akár attól függetlenül megjelenő
orvosi és más egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó turizmus fejlesztését foglalja magába. A
felhívás keretében támogatásra kerültek többek között meglévő vagy új szálláshely férőhelyek
kialakításával egybekötött gyógyászati részlegek, vagy akár a gyógy- és termálfürdők meglévő
rekreációs és wellness szolgáltatásai mellett megjelenő, az egészségturisztikai piacon magas
hozzáadott értéket képviselő egészségügyi, orvosi szolgáltatások kialakítását eredményező
fejlesztések is. A nyertes projektek célul tűzték ki a fizetőképes, elsődlegesen külföldi, másodsorban
hazai turisták körének bővítését, a látogatók tartózkodási idejének növelését komplex turisztikai és
egészségügyi szolgáltatások kialakításával. A támogatás hatására javulhat a hazai egészségügyi
turisztikai vállalkozások versenyképessége és a magas hozzáadott értékű szolgáltatások miatt tovább
nő az egészségügyi turizmus területén az egy vendégre jutó fajlagos költés. A közelmúltban történt
döntéseknek köszönhetően ezen a területen 31 fejlesztés kezdődhet el, a számukra megítélt
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támogatás 16 milliárd forint. Dél-Alföldön, Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon a beruházások
értéke 14,5 milliárd forint, Dél-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon valamint Nyugat-Dunántúlon pedig a
megvalósítandó beruházások összköltsége meghaladja a 12 milliárd forintot.
Hazánk az európai térségben egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik, ezek jelentik az
ország turisztikai vonzerejének alapját, nem csak európai viszonylatban. A Kormány korábban is
igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy ösztönözze a turizmust, hiszen az ágazat
fellendítheti a régiók gazdaságát és növelheti a foglalkoztatást.
A gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési szemponton túl a turizmus elősegíti a helyi
hagyományok fennmaradását, a kulturális és természeti értékek bemutatását, javítja az országról
kialakult képet, és jelentős szerepe van az elmaradott térségek felzárkóztatásában, a vidéki népesség
megtartásában is.

Pályázati hírek
Vállalati technológia-fejlesztés (Kombinált Hitel Garanciával)
Beadási határidő hosszabbítás a komplex vállalati
középvállalkozások számára (KHG) kiírt pályázatnál

technológia-fejlesztés

mikro-,

kis-

és

A Kombinált Hitel Garanciával („KHG”) célja, hogy a nem "bankképes", de hitelképes KKV-k számára
bank bevonásával a GOP és KMOP keretében vissza nem térítendő támogatást ÉS viszontgarantált
hitelt nyújtson.
Pályázók köre
Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű /jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek, ha mikro- kis-és középvállalkozások, ha éves statisztikai állományi
létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben/hónapban min. egy fő volt. Módosított kerettel a
pályázatok várható száma 2011-2013. évben: 26-400.
Támogatott tevékenység
a) Regionális beruházási támogatásként Eszközbeszerzés, Információs technológia fejlesztés
és hozzá kapcsolódóan:
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max.50%)
• gyártási licenc, gyártási know-how
b) Csekély összegű támogatásként Piacra jutás, vállalati HR fejlesztés minőség-, környezet- és
egyéb rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása; KKV-k részére tanácsadáshoz Tanácsadás igénybevétele (5-5%)
Támogatás formája vissza nem térítendő és kedvezményes hitel.
Támogatás mértéke szerint a támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő (viszontgaranciával
támogatott hitel). min. 10 M Ft, max. 150 M Ft, az összes elszámolható költség rögzítetten 35 %-a.
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A beruházási célú támogatáshoz kapcsolható képzés: TÁMOP 2.1.3.
Kizáró okok: kiemelkedően jelentős kockázat
GOP: Mikrovállalkozások kizárólag a GOP Részletes Útmutató VIII/D, E és F mellékleteiben, kis- és
középvállalkozások az Útmutató VIII/A, B és C mellékleteiben felsorolt településeken megvalósuló
projekttel pályázhatnak.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja, egyúttal a
pályázati felhívás A.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 Mrd forint a
2011-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. években: 600-800 db.
Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, (ha éves átlagos
statisztikai állományi létszáma min.1 fő volt,). Mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
illetve azon vállalkozások, amelyek csak a tulajdonosi kör miatt 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.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok amelyek vállalkozói tevékenységből származó
árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó bevétel, valamint az egyéb bevételek nem
vehetők figyelembe.”
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Támogatott tevékenység
a) Információs technológia-fejlesztés és
b) Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technika
/ térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

Pályázható a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára kiírt pályázat
Pályázati feltételek



min. 2 teljes, lezárt üzleti év
a projekt összes elszámolható költsége nem lehet magasabb, mint a pályázó utolsó lezárt
pénzügyi évében a vállalkozás árbevétele, ill. mérlegfőösszege.

Támogatható tevékenységek köre
Regionális beruházási támogatásként:





Eszközbeszerzés (önállóan támogatható)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Információs technológia fejlesztése (önállóan támogatható)
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
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Csekély összegű támogatásként:





Piacra jutás
Vállalati HR fejlesztése
Tanácsadás igénybevétele
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Technológiai
korszerűsítést
minimum nettó 200.000 Ft
eredményező új eszközbeszerzés

Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó szállítás és üzembe
helyezés; kapcsolódó betanítás;
kapcsolódó felszerszámozáshoz
új szerszámok és új kiegészítő
berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén
a számítógép konfiguráció egy
tételnek számít, de nem része a
projektor és a fénymásoló.
TESZOR
alapján.

szoftver

szám

szerinti

lista

domain név regisztráció és
webtárhely egyszeri díja
Telekhatáron
infrastrukturális
költsége.

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

belüli
beruházások

Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó maximum az összes elszámolható
gyártási licenc és know-how
költség 10%-ig
Piacra jutás

maximum az összes elszámolható Kötelező
kommunikációs
költség 5%-ig
tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez
maximum az összes elszámolható kapcsolódó
terembérlet
költség 5%-ig
költsége; felhasznált tananyag;
oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A
horizontális
célok
maximum az összes elszámolható
érvényesítéséhez
kapcsolódó
költség 5%-ig
tanácsadás is.

Minőség,
környezet
és
egyéb maximum az összes elszámolható A rendszer kialakíttatása
rendszerek bevezetése és tanúsíttatása költség 5%-ig
tanúsítatása.
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és

Támogatás mértéke és összege

GOP-2.1.1/B
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Mikro-, kis- és középvállalkozás,
innovációs klaszter tagvállalata

max. 40%
amennyiben

akkreditált

max. 50%

Min. 25%-os állami/önkormányzati tulajdonban lévő mikro-, kis- és
max. 30%
középvállalkozás

5-150
millió
Ft
(akkreditált
innovációs
klaszter
tagvállalatai
részére: max. 250 millió
Ft)

Előleg igénylése
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, önkormányzati tulajdonú vállalkozás esetében 25%
előleg igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28 -ig lehetséges!

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Várhatóan 2013. március 15-ig nyújtható be a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázat. A
konstrukció a kötelező tanácsadási tartalmon túl marketinges munkatárs bérköltségére, valamint
marketingakciókra, marketingeszközökre, nemzetközi vásárokon való megjelenésre nyújt támogatást.
Az igényelhető összeg 3-20 millió Ft, a támogatás mértéke 50%.

Hírek
Támogatás és mikrohitel - ingatlan vásárlására is 2013-ban is!
A mikrovállalkozások az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált Mikrohitel konstrukciójának keretében
már 10 százalék önerő mellett egyszerűsített pályázati eljárással, egyablakos rendszerben
igényelhetnek legalább 1, legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő, és 1-től 20 millió forintig
terjedő visszatérítendő támogatásra, azaz hitelre. A konstrukció csak együttesen működik. A felvehető
hitel és támogatás együttes összege akár 33 millió forint is lehet. Kezdő vállalkozások is
pályázhatnak.
Mire lehet fordítani az összeget? A kiírás szerint új gépek és eszközök beszerzésére, valamint
ingatlan vásárlására és felújítására, vagy akár infrastruktúra, illetve információs technológiai
fejlesztéshez kapcsolódó szoftver, illetve hardver beszerzésekre felhasználható finanszírozási
lehetőséget igényelhetnek.
A támogatott hitelt 120 hónapos futamidőre, 7-9 százalékos kamattal lehet igénybe venni. A kamat
mértéke függ a vállalkozások „állapotától” is. A kezdő vállalkozások ingatlanfedezettel, a már működők
akár a beruházás tárgyának fedezetként történő bevonásával igényelhetnek Kombinált Mikrohitelt. A
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támogatott hitelt olyan vállalkozások vehetik igénybe, amelyek alkalmazottainak a létszáma nem
haladja meg a 9 főt. Kezdő vállalkozások esetén a megkezdett üzleti évre vonatkozó üzleti tervet kell
figyelembe venni.

Újabb egyszerűsítést vezetett be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Az Európai Bizottság hivatalosan is elfogadta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérelmét, miszerint
bizonyos pályázatok esetében a felmerülő közvetett költségeket az elszámolás során nem kell különkülön számlával alátámasztani a jövőben. Ezzel jelentősen csökkennek a pályázók adminisztratív
terhei és tovább gyorsul az uniós pénzek kifizetése is.
Az egyszerűsített elszámolás alkalmazását az Európai Bizottság az Európai Szociális Alap
vonatkozásában az elsők között hagyta jóvá Magyarország számára. Az új módszer lényege, hogy a
közvetett költségek a felmerülő közvetlen költségek meghatározott mértékéig átalány alapon
számolhatóak el. Az elszámolásra egyelőre a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
projektjei esetén van lehetőség.
A Bizottság részére megküldött kérelem a korábbi programozási időszak projekt adatainak elemzésén
alapult. A módszer a pályázatos és könnyített elbírálású projektek esetében kerül alkalmazásra. A
TÁMOP kiírásokban használt részletes költségvetési tábla alapján valamennyi költség besorolásra
került a közvetett vagy közvetlen költségek valamelyikébe, kizárva ezzel a kettős finanszírozás
lehetőségét. Az átalány költség meghatározásának alapja a közvetlen költségek összege, melynek
százalékos mértéke a projekt méretének függvényében 13-20% között változhat.
A módszertan gyakorlati alkalmazásával jelentősen csökkennek a pályázatok nyerteseinek
adminisztratív terhei és az intézményrendszer feladatai is, melynek köszönhetően nagymértékben
felgyorsulhatnak az uniós kifizetések.

Pályázati hírek
Pályázható a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára kiírt pályázat
Pályázati feltételek



min. 2 teljes, lezárt üzleti év
a projekt összes elszámolható költsége nem lehet magasabb, mint a pályázó utolsó lezárt
pénzügyi évében a vállalkozás árbevétele, ill. mérlegfőösszege.

Támogatható tevékenységek köre
Regionális beruházási támogatásként:



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

Csekély összegű támogatásként:





Piacra jutás
Vállalati HR fejlesztése
Tanácsadás igénybevétele
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó
szállítás és üzembe helyezés;
Technológiai
korszerűsítést
kapcsolódó
betanítás;
minimum nettó 200.000 Ft
eredményező új eszközbeszerzés
kapcsolódó felszerszámozáshoz
új szerszámok és új kiegészítő
berendezések költsége
Információs technológia-fejlesztés
Informatikai beszerzések esetén
a számítógép konfiguráció egy
hardver
minimum nettó 30.000 Ft
tételnek számít, de nem része a
projektor és a fénymásoló.
TESZOR szám szerinti lista
szoftver
alapján.
domain név regisztráció és
webtárhely egyszeri díja
Telekhatáron
belüli
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
infrastrukturális
beruházások
költsége.
Eszközbeszerzéshez
kapcsolódó maximum az összes elszámolható
gyártási licenc és know-how
költség 10%-ig
maximum az összes elszámolható Kötelező
kommunikációs
Piacra jutás
költség 5%-ig
tevékenységek költsége is.
Oktatók díja; külső képzéshez
maximum az összes elszámolható kapcsolódó terembérlet költsége;
Vállalati HR fejlesztése
költség 5%-ig
felhasznált tananyag; oktatási
segédeszköz
A
horizontális
célok
maximum az összes elszámolható
Tanácsadás
érvényesítéséhez
kapcsolódó
költség 5%-ig
tanácsadás is.
Minőség,
környezet
és
egyéb maximum az összes elszámolható A rendszer kialakíttatása és
rendszerek bevezetése és tanúsíttatása költség 5%-ig
tanúsítatása.
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Támogatás mértéke és összege

GOP-2.1.1/B
Mikro-, kis- és középvállalkozás
max. 40%
Mikro-, kis- és középvállalkozás, amennyiben akkreditált innovációs
max. 50%
klaszter tagvállalata
Min. 25%-os állami/önkormányzati tulajdonban lévő mikro-, kis- és
max. 30%
középvállalkozás

5-150 millió Ft (akkreditált
innovációs
klaszter
tagvállalatai
részére:
max. 250 millió Ft)

Előleg igénylése
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, önkormányzati tulajdonú vállalkozás esetében 25%
előleg igényelhető.
A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28-ig lehetséges!

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Várhatóan 2013 március 15-ig nyújtható be a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázat. A
konstrukció a kötelező tanácsadási tartalmon túl marketinges munkatárs bérköltségére, valamint
marketingakciókra, marketingeszközökre, nemzetközi vásárokon való megjelenésre nyújt támogatást.
Az igényelhető összeg 3-20 millió Ft, a támogatás mértéke 50%.

A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében kiírt felhívás beadási határidejének hosszabbítása
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások
fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási
határidejét 2013. február 28-ig meghosszabbítja.
A pályázati felhívás B.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek című pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Továbbá GOP-2011-2.1.1/M pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó
részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP)
a) GOP-2011-2.1.1/M,
pályázati kiírás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy
amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt
vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírások keretében már részesült támogatásban.”
A pályázati felhívás fentieknek megfelelő szövegszerű módosítása és honlapon történő cseréje
hamarosan megtörténik, a változtatás azonban a jelen közlemény megjelenésével érvénybe lép.
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Hírek
Mezőgazdasági termelők több lábon állását támogatja akár 65%-al az MVH 2013-ban
7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az agrártevékenységük
diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához) a Darányi Ignác Terv
vidékfejlesztési programjában. A pályázó akkor támogatható, ha az éves bruttó árbevétele legfeljebb 2
millió euró (kb. 600 millió forint), illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági
tevékenységből származott.
Pályázók köre
- az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes
árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatható tevékenységek köre
- nem mezőgazdasági tevékenységek megvalósítása
Elszámolható kiadásnak minősül
a) tevékenységhez kötődő új berendezések, gépek, eszközök beszerzése
b) csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, kivéve az
élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, szabadalom, gyártási technológia
megvásárlása;
e) egyéb elszámolható kiadások;
f) eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységét szolgáló szoftver
licencek ellenértéke; és
g) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa
telepítése.
A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
de legfeljebb 35 millió forint;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb
35 millió forint.

Csendben átszervezték a kormányzati működést - Gyorsítja a kifizetéseket a kormány

Döntött a kormány az uniós pályázatok háttérintézmény-rendszerének átalakításáról, az irányító
hatóságok a jövőben az illetékes szaktárca szervezetébe integrálódnak.
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Megszületett a döntés az európai uniós pályázati háttérintézmények átalakításáról − mondta a Napi
Gazdaságnak Homolya Róbert, a Miniszterelnökség fejlesztési irodáját vezető helyettes államtitkár. Az
eddig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ) kötődő Irányító Hatóságok (IH) a jövőben a
szakmapolitikailag illetékes minisztérium szervezetébe integrálódnak, így a program-előkészítés, a
menedzsment és döntéshozatal felgyorsul a jövőben (Napi Gazdaság, 2012. december 12.). A korábbi
rendszerekhez képest újdonság, hogy a Lázár János államtitkár által vezetett Miniszterelnökség
irányításával egy egységes koordináló, szabályozó szervezet felügyeli majd valamennyi irányító
hatóság munkáját, beleértve az agrár- és vidékfejlesztésért felelős irányító hatóságot is, így végre
megvalósul az a fejlesztéspolitikai cél, hogy európai uniós forrásokat egy egységes, egyszerűbb
eljárásrenden keresztül lehessen igénybe venni 2014-től.
Homolya szerint sem az IH-k állományában, sem a jövőben koordinációt és háttérműveleteket végző
szervezet személyi állományában nem lesz leépítés, már csak azért sem, mert a kormány célja a
folyamatok és kifizetések további gyorsítása, ehhez pedig mindenkire szükség van − jövőre
1500−1700 milliárd forint uniós pénz lehívására van szükség ahhoz, hogy 2015 végére a 100
százalékos abszorpció elérhető legyen, és a két költségvetési cikluson átívelő nagyprojektek
végrehajtásában se legyen fennakadás. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2012. július 1-jei
létrehozásának legfőbb célja az európai uniós források felhasználásához kötődő kormányzati
döntéshozatal egyszerűsítése és felgyorsítása volt. A kormánybizottság fél év alatt 140
kormányhatározatot hozott, míg 2010-től 2012 júniusáig összesen 128 ilyen tárgyú határozat született.
A kormánybizottság határozatai közül a helyettes államtitkár kiemelte azon problémák megoldását,
amelyek a projektek tervszerű megvalósítását, így a források lehívását akadályozták, ugyanakkor az
önkormányzati szektor jelentős eladósodásához vezettek. A kormánybizottság bizonyos
konstrukcióknál a korábbi támogatási intenzitások utólagos növeléséről is döntött, csökkentve a
kedvezményezettek önerő-hozzájárulásának mértékét.

Átlag alatt a magyarok az uniós pénzfelhasználásban
Általában elégedett az operatív programok működésével, a 2007 és 2013 között hazánk
rendelkezésére álló felzárkóztatási források abszorpciójában mutatott eddigi teljesítmény ugyanakkor
aggodalommal tölti el az Európai Bizottságot. Magyarország a legutolsó állás szerint az elérhető
fejlesztési pénzek 43 százalékát hívta le Brüsszelből, ami 2 százalékkal marad el az uniós átlagtól.
A rendelkezésre álló legutolsó, december közepi állapotokat tükröző adatok szerint az Európai Unió a
2007 és 2013 között elérhető felzárkóztatási források 43,02 százalékát fizette ki eddig
Magyarországnak.
Ezzel a teljesítménnyel hazánk a 18-ik helyet foglalja el az Európai Unió 27 tagállama között. A
november eleji magyar mérleg több mint két százalékkal marad el a 45,1 százalékos átlagos uniós
abszorpciós átlagtól - mutattak rá illetékesek, aggodalmuknak adva hangot a forráslehívás viszonylag
gyenge szintje miatt. A statisztika a tagállamok számára a jelenlegi hétéves pénzügyi keretben
elérhető két strukturális alapra (európai regionális együttműködési alapra és európai szociális alapra)
és a kohéziós alapra vonatkozik.
A legjobb időközi eredménnyel, 61,7 százalékos abszorpcióval Litvánia büszkélkedhet, de az 59
százalék fölött álló Észtországnak és Portugáliának sincs oka szégyenkezni. Lengyelország
teljesítménye 51,66 százalékos, a két másik visegrádi ország, Szlovákia és Csehország ugyanakkor
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hazánk mögött állt a listán 39 és 37 százalék körüli eredménnyel, ami természetesen pillanatfelvételt
tükröz.
Érdekesség, hogy a görögök az uniós munkacsoport (task force) segítségével már a középmezőnybe
küzdöttek fel magukat, 46,89 százalékos eredményük már jóval az átlag felett van. A sereghajtó
Románia ugyanakkor még a 21 százalékot sem éri el, de a bolgárok és a máltaiak is alig kerültek a 30
százalékos abszorpciós szint fölé.
Brüsszelben azt is megjegyzik, hogy bár a hazánk számára allokált összegek 72 százalékát már
lekötötték (azaz szerződést kötöttek), a kedvezményezettek számára folyósított kifizetések a keret
mindössze 29,6 százalékát érték el eddig. És a Bizottság szerint komoly veszély leselkedik azokra a
felzárkóztatási támogatásokra (illetve egy jelentős részükre), amelyek felhasználására adott határidő
az idei év végén jár le. Ezért illetékesek kulcsfontosságúnak nevezik a programok végrehajtásának
felgyorsítását és a nagy környezetvédelmi és közlekedési infrastrukturális projektek előkészítésében is
gyorsabb cselekvésre sarkallják a magyar hatóságokat.
Összegszerűen Magyarország számára valamivel több, mint 24,9 milliárd eurót különítettek el 2007 és
2013 között. Ebből 20,77 milliárd euróra születtek eddig kötelezettségvállalások (ennyit fedtek le tehát
eddig projektekkel), és ebből több mint 10,7 milliárd eurót utaltak át az országnak.
Alapjában véve ugyanakkor bizonyos nehézségek ellenére is elégedett a Bizottság azzal, ahogy
hazánkban az operatív programokat működtetik. Brüsszel úgy látja, hogy az NFÜ hatékony
végrehajtási és monitoring rendszert hozott létre, és az eljárási kérdésekben végrehajtott
változtatásokat is üdvözlik. Bíznak benne, hogy Magyarország képes lesz a mostani időszakban
felhalmozott humán és szakmai tőkére építeni a következő tervezési időszakban, amikor sok
szempontból szigorodnak majd a források felhasználásának szabályai.
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