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Pályázati hírek
Megjelent a „Versenyképes üzleti környezet fejlesztése GOP-2013-3.3.2.” pályázat
A konstrukció célja a vállalkozások piaci megjelenésének és a piaci versenyben való eredményes
részvételének erősítése a koordináló, szolgáltatásközvetítő vállalkozások támogatása révén. A
pályázat keretében a koordináló/szolgáltatásközvetítő szervezetek számára portálfejlesztés, üzleti
kommunikációs platform, új (mobil)alkalmazások elterjesztése, specifikus üzleti, stratégiai és
marketing tanácsadás igénybevételére nyílik lehetőség.
Támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
15.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati
Támogatás mértéke
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség
maximum 50 %-a.
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Pályázók köre
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű nonprofit szervezet,
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaság vagy jogi személyiségű nonprofit szervezet pályázhat, amelynek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy fő volt.
c) Egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a pályázati kiírásra olyan
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy jogi
személyiségű nonprofit szervezet pályázhat, amelynek átlagos statisztikai állományi létszáma a
pályázat benyújtását megelőző legutolsó hónapban minimum egy fő volt.
d) Az együttműködés jellegétől függetlenül vállalkozás csak önállóan pályázhat, konzorciumi
pályázatok nem támogathatóak.
A pályázatok benyújtása július 17-től – július 27-ig lehetséges.

Újra pályázható a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése érdekében kiírt pályázat a
Közép-magyarországi régióban
Az Új Széchenyi Terv keretében újranyitottuk a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése”
című pályázati felhívást a Közép-magyarországi régióban, KMOP-3.3.3-13. kódszámmal.
A pályázatok benyújtására 2013. július 22. és 2013. július 26. között nyílik lehetőség.

Megjelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztését,
informatikai korszerűsítését támogató felhívás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című (KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú)
pályázati felhívás.
A KEOP-1.1.1/09-11 kódszámú konstrukcióval közösen a projektek megvalósítására 2007-2013.
időszakban 88,09 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből minimum 7 milliárd forint jelen konstrukció
forrásaként kerül elkülönítésre.
A pályázatok benyújtására 2013. július 22-től van lehetőség.

LEADER- Megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról szóló VM rendelet
Megjelent a Magyar Közlönyben a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. számú rendelete az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejleszétsi Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról.
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A pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken lehetséges:
1. 1.versenyképesség fejlesztése
2. környezetgazdálkodás
3. életminőség javító intézkedés
A fent felsorolt célterületeken belül igénybe vehető a támogatás közösségi célú fejlesztésre és
vállalkozásfejlesztésre egyaránt. A célterületeken belül az alábbi költségek számolhatók el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

építés
gépbeszerzés
rendezvény előkészítése és megvalósítása
képzés előkészítése és megvalósítása
tanulmánykészítés
marketing

A pályázatokat a pályázó csak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe
szerinti illetékes LEADER HACS területén megvalósuló tevékenységek fejlesztésére lehet benyújtani.

A pályázaton indulásra jogosulatak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

települési önkormányzat
települési nemzetiségi önkormányzat
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás
működő mikro-, kis-, és középvállalkozás
induló mikro-, kis-, és középvállalkozás
egyéni vállalkozó
őstermelő

Pénzügyi feltételek:
A támogatás összege minimum 200 ezer forint, maximum 50 millió forint lehet.
Benyújtási határidő:
A támogatás benyújtására 2013. június 17. és 2013. augusztus 31. között lehetséges.
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Hírek

Figyelmeztet a NAV: változtak a járulékfizetési szabályok
Módosultak a vállalkozók járulékfizetési kötelezettségére vonatkozó egyes szabályok július 1-jével hívja fel a figyelmet az adóhatóság.
2013. január 1-e óta azok az egyéni vállalkozók is választhatják az átalányadózást, akik
munkaviszonyban állnak - ismerteti honlapján közzétett tájékoztatójában a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV). A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, átalányadózást
választó egyéni vállalkozó 2013. június 30-ig a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos
egészségbiztosítási járulékot az átalányban megállapított jövedelme, de a nyugdíjjárulék esetében
havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási járulék esetében pedig havonta legalább a
minimálbér másfélszerese után (járulékfizetési alsó határ) volt köteles megfizetni.
Július 1-jétől a szabályozás úgy módosult, hogy az említett egyéni vállalkozó a nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulékot a járulékfizetési alsó határ figyelembe vétele nélkül, vagyis az
átalányban megállapított jövedelme után köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. A szociális
hozzájárulási adó tekintetében a szabályozás változatlan, a 27 százalék szociális hozzájárulási adót
továbbra is az átalányban megállapított jövedelem után kell a vállalkozónak megfizetnie.
A gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni, illetve társas vállalkozó július 1-jétől a minimum
járulékalap után nem köteles járulékokat fizetni, ha a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt
vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában az
egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás, mint kifizető akkor is mentesül a különös szabályok
alkalmazása (az adóalap legalább a minimálbér 112,5 százaléka) alól, ha a gyermeknevelési
támogatás tartama alatt a vállalkozó tevékenységét személyesen folytatja.
Amennyiben a gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni vállalkozó vállalkozói kivétet realizál,
vagy átalányadózó és van átalányban megállapított jövedelme, akkor ezek után az általános
szabályok szerint meg kell fizetnie a járulékokat és a szociális hozzájárulási adót - hívja fel a figyelmet
az adóhatóság. Ugyancsak az általános szabályok szerint kell járulékokat és szociális hozzájárulási
adót fizetni akkor, ha a gyermeknevelési támogatásban részesülő társas vállalkozó személyes
közreműködésre tekintettel díjazásban részesül.
A módosítás tehát kizárólag a minimum járulék- és adóalap után történő fizetési kötelezettséget érinti.

Így irányítják majd az uniós pénzek osztását
A jövőben a miniszterelnök irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ), aki ezt a feladatot a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el - olvasható a Magyar Közlöny legutóbbi számában
megjelent kormányrendeletben.
A kormányrendeletet kiegészül azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető államtitkár az európai uniós
fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében
összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós támogatási forrásokból finanszírozott
országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, és követelményeket dolgoz ki a
támogatáspolitikai intézkedésekhez.
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Emellett az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai
adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós
támogatási forrásokból finanszírozott fejlesztési folyamatokat. A feladatai közé tartozik, hogy
összehangolja az európai uniós támogatási források felhasználását, nyomon követi az európai uniós
fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt
intézkedések hatásait, és azokról a kormányt tájékoztatja.
Egyúttal javaslatot tesz az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének
kialakítására, fejlesztésére, előkészíti az európai uniós fejlesztési források felhasználásához
kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és
területi szereplők közötti koordinációt.
Ezzel párhuzamosan közreműködik - a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve - a külföldi
működő tőke bevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politika kialakításában, összhangban az
európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával.
Emellett ellátja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezetek döntéseivel
összefüggésben kezdeményezett jogjogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat, és ellátja Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség irányításával összefüggő feladatokat, gyakorolja az ahhoz kapcsolódó
hatásköröket.
A nemzeti fejlesztési miniszter a jövőben a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához
kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felel.
A rendelet 2013. július 31-én lép hatályba.

Hírek

Indul a Vidékfejlesztési Program társadalmasítása
Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezete, így
megkezdődhet annak társadalmi egyeztetése – jelentette be a vidékfejlesztésért felelős államtitkár
kedden, Budapesten.
„Lezárult a több mint egy évvel ezelőtt elkezdődött 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program tervezési
folyamata” – közölte V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vidékfejlesztési
Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón, július 2-án. Az államtitkár elmondta, a tervezés
piramisrendszer alapján, különböző munkacsoportok, szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával
zajlott. Az európai uniós források felhasználásának tervezéséhez kapcsolódóan kiadott
Kormányhatározat kilenc operatív programot irányoz elő, ezek egyike a Vidékfejlesztési Program (VP),
amely szorosan kapcsolódik a többi operatív program intézkedéseihez, azokkal együttműködésben
valósul meg.
Az Európai Unió több mint hárommilliárd euró társfinanszírozást biztosít a Vidékfejlesztési Programra,
amelynek egyik legfontosabb intézkedése a versenyképesség fokozása, erre mintegy 42 % forrást
különítve el. „Míg Nyugat-Európában a szegénység egy városi kategória, addig Közép- és Kelet-
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Európában a vidéki térségek szegénysége valós probléma, ezért a programnak ezt orvosolnia kell” –
tette hozzá V. Németh Zsolt.
A VP a tervezett százalékos forrásarányokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra
vonatkozó rendelettervezettel összhangban – a technikai segítségnyújtás mellett - hat prioritás mentén
különíti el.
Kiemelt jelentőségű a más operatív programokkal tervezett együttműködés, hiszen ezek prioritásai
között több kapcsolódási pont is található. Többek között a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programmal szoros együttműködésben valósulhat meg a kis- és középvállalkozások,
valamint a turizmus fejlesztése, a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Programmal
lehetne megvalósítani az ösztönzésfejlesztési beruházásokat, míg az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programmal az agrár-szakigazgatás fejlesztésében segíthetik egymást.
Az együttműködés további sajátos területe a helyi fejlesztési programok megvalósítása, amelyek
esetében alulról szerveződő módon, a helyi közösség részvételével és összefogásával lehetőség
nyílik akár több alapból finanszírozott, úgynevezett közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)
megvalósítására. Az EMVA forrásainak öt százalékát kötelezően CLLD módszerrel kell felhasználni,
míg az Európai Regionális Fejlesztési, az Európai Szociális, valamint az Európai Tengerészeti és
Halászati Alap esetében ez választható lehetőség. A tagállamoknak a Partnerségi
Megállapodásukban szükséges megadniuk, hogyan tervezik a CLLD eszköz alkalmazását,
támogatását, továbbá fel kell tüntetni, hogy mely programokban és területeken alkalmazható a
közösségvezérelt helyi fejlesztés. E modell főbb előnye, hogy több uniós alap bevonására épül, a helyi
szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti és Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott
beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg.
A VP tervezetét a szaktárca a véleménynyilvánítás, a hatékonyabb programalkotás, valamint a
program tudatosításának érdekében társadalmi egyeztetésre bocsátja. A társadalmasítás eredményes
megvalósításáért a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) felel. Medgyasszay László, az MNVH
elnöke elmondta: „olyan programot kell végrehajtani, amely a magyar vidék boldogulását szolgálja,
ezért fontos, hogy azt minden érintett megismerje, hogy lássák, milyen lehetőséget rejt a vidék
számára.”
Ennek érdekében az MNVH honlapján (www.mnvh.eu) létrehozott „Vidékfejlesztési Program
társadalmi egyeztetés” elnevezésű aloldalon hozzáférhető és véleményezhető a Vidékfejlesztési
Program és a Partnerségi Megállapodás tervezete, továbbá több szakmai előadás is. Ezen a felületen
2013. július 31-ig van lehetőség a véleménynyilvánításra, emellett az MNVH szeptemberben
országjárással egybekötött szakmai találkozókat szervez, amelyeken szeptember 30-ig szintén
lehetőség nyílik a tervezet megvitatására.

Így pörgetik majd a gazdaságot az uniós pénzek
A következő, 2014-2020 között rendelkezésünkre álló összes uniós támogatás 60 százalékát
gazdaságfejlesztésre fordítjuk majd, a Gazdaság és Innováció Operatív Program (GINOP) pedig a
források 40 százalékát kaphatja majd meg - közölte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a
Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén a jelenlévő érdekképviseletek vezetőivel. Mint mondta a jelenlegi
elképzelések szerint foglalkoztatásbővítésre mintegy 1200 milliárdot terveznek fordítani,
közlekedésfejlesztésre 900 milliárd, energiahatékonyságra 800 milliárd, kutatásfejlesztésre pedig 200
milliárd forint juthat.
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A miniszter komoly eredménynek nevezte, hogy az Európai Bizottság elfogadta a 2014-2020 közötti
támogatási időszakra tervezett partnerségi megállapodás első verzióját - társadalmi vitája most
kezdődik, szövege a Tervhivatal honlapján elérhető -, a végleges verziót az operatív programok
tervezetével együtt novemberben tervezi benyújtani a kormány Brüsszelbe, és reményeik szerint 2014
első negyedévében jóvá is hagyhatja azt az EB.
Az operatív programok száma a jelenlegi 16-ról kilencre csökken - a korábbi regionális programokat
egyetlen OP kezeli majd, és fejlettsége miatt a Közép-Magyarországi külön OP-t kap -, az NFÜ
jelenlegi feladatai, szerepe pedig megszűnik.
A GINOP prioritásaihoz egyelőre még nem rendeltek forrásösszeget, azt a társadalmi vita és a
kormány döntése határozza majd meg. A jelenlegi elképzelések szerint 7 főbb prioritás mentén
tervezik majd a fejlesztési programokat. Ezek: a kis- és középvállalkozások versenyképességének
fejlesztése, javítása, a tudásgazdaság fejlesztése, az infokommunikációs technológiák fejlesztése,
célzott munkahely-teremtési és megőrzési programok, a foglalkoztatás ösztönzése, és a technikai
segítségnyújtási keret.
Szeretnénk, ha a kormány a tervezés során komoly figyelmet fordítana arra, hogy elkerülje, amit az
ÚMFT kezdetekor megtapasztaltak a vállalkozások, hogy két évig pályázatok alig jelentek meg,
kifizetés pedig egyáltalán nem volt - hívta fel a figyelmet Vadász György, a Magyar Iparszövetség
elnöke.
Antalffy Gábor a KISOSZ elnöke pedig azt kérte, hogy a tervezés során készüljön egy olyan program,
a kisvállalkozások sikeres generációváltását támogatja, valamint azt, hogy a programtervezés során
ne csak az exportáló kkv-k fejlesztésére koncentráljanak, mivel a hazai kkv-k 80 százaléka elsősorban
belföldi tevékenységéből akar megélni.
Traub Gábor, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetője vállalkozásbarátabb pályázati
ügyintézést, illetve az irányító hatóságok, kifizető ügynökségek részéről több bizalmat kért a pályázók
számára. Szerinte egyébként érdemes volna az uniós források egy jelentősebb részét visszafizetendő,
rulírozó konstrukcióban felhasználni, mivel így biztosítható, hogy minél tovább a magyar fejlődést
segíti ez az összeg, és nem hagyja el az országot.

Rekordmennyiségű uniós forrás kifizetése 2013 első félévében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ) 2013 első félévében minden eddiginél több forrást sikerült
eljuttatnia a pályázókhoz: ebben az évben a kifizetett támogatások összege június végére már
meghaladta a 630 milliárd forintot.
A 6 hónap alatt kifizetett összeg nagysága megközelíti az uniós csatlakozás utáni első fejlesztési terv
keretét, melynek végrehajtására és kifizetésére több mint 5 év - a 2004 és 2009 közötti időszak - állt
rendelkezésre.
A 2007-2013-as időszakban kifizetett források nagysága megközelíti a 4000 milliárd forintot, ebből
3000 milliárd forintot 2010 második féléve után fizetett ki az NFÜ. Egyértelműen kijelenthető tehát,
hogy az uniós intézményrendszer jobban teljesít.
Ugyanakkor bizonyos területeken, mint például a környezetvédelem, egészségügy, főutak
rekonstrukciója és a közigazgatás fejlesztése további erőfeszítésekre van szükség a lemaradások
ledolgozása érdekében.
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