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Pályázati hírek

2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat!
2013 decemberében várhatóan újból megjelenik az élelmiszer feldolgozók fejlesztését szolgáló,
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt pályázat.
A kiírás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával
vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve
élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az
élelmiszerbiztonsági és – higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.
Támogatásra jogosultak az élelmiszeripari valamint kertészeti tevékenységet folytató mezőgazdasági
vállalkozások.
Elszámolható költségnek minősülnek az elsősorban a gépkatalógosban szereplő gépek,
berendezések, valamint olyan építési beruházások, amelyek a gépbeszerzések megvalósításához
szükségesek és nem engedélykötelesek valamint az MVH Építési Normagyűjteményében
megtalálhatóak.
A maximális igénybe vehető támogatás 250 millió forint lehet. A támogatás intenzitása mezőgazdasági
termelők esetében 40%, az élelmiszeripari vállalkozások esetében pedig 50%.
A pályázatok benyújtása 2013. december 2-től, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2014. január 15-ig
lehetséges. A támogatott kérelmeket legkésőbb 2014. december 31-ig meg kell valósítani.

Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért”
című, DAOP-1.1.1/E és D-13 és ÉMOP-1.1.1/F és B-13 kódszámú pályázati felhívás beadási
határidejét 2014. január 6-ig meghosszabbították.

Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra november 18-tól
Több mint 13 milliárd forint áll rendelkezésre falusi szálláshelyek létrehozására, a meglévők
bővítésére, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, a támogatásra még az idén beadhatók a
pályázatok - jelentette be V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vas megyei
Szakonyfaluban.
A támogatási igényeket november 18-tól december 13-ig lehet benyújtani postai úton a területileg
illetékes LEADER irodákhoz, a fejlesztésekhez maximálisan 35 millió forint igényelhető - közölte.
Hozzáfűzte: a fejlesztéseket 2014 végéig kell megvalósítani, a támogatás mértéke a hátrányos
helyzetű térségekben akár 65 százalékos is lehet, a non-profit szervezetek számára adott
támogatások mértéke elérheti a 100 százalékot is.
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V. Németh Zsolt elmondta: az újabb fejlesztések az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve
a Darányi Ignác Terv keretében valósulhatnak meg, amelynek köszönhetően eddig már 1287
turisztikai célú beruházást támogattak, összesen 27,6 milliárd forint értékben.
Hangsúlyozta: a még rendelkezésre álló forrásból falusi szálláshelyek fejlesztésre, új szálláshelyek
építésére és meglévőek bővítésére, minőségi gyermek- és ifjúsági szálláshelyek létesítésére, illetve
szálláshely fejlesztéshez nem kapcsolódó agroturisztikai, lovas- és vadászturizmus, erdei- és
horgászturizmus, vízi turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekre lehet forrásokat elnyerni.
Szavai szerint a pályázók lehetnek természetes személyek, mikro-, kis és középvállalkozások,
települési önkormányzatok, de akár non-profit szervezetek is.
Hozzáfűzte: a pályázaton maximálisan 35 millió forint támogatást lehet elnyerni, de a LEADERakciócsoportok ezt szabályozhatják 5 millió forinttól 35 millió forintig.
V. Németh Zsolt a sajtótájékoztatót követően Szakonyfaluban felavatta a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
46 millió forint önerőből megújított vendégházát. Beszédében kiemelte, a vidéki idegenforgalom
támogatásában nem csak gazdasági mutatókat és pénzügyi terveket lát, hiszen a falusi turizmus a
vidéki gazdaság több lábon állásának egyik legfontosabb pillére. A gazdasági fellendülés pedig
lehetőséget ad arra, hogy a vidéki közösségek megmutathassák természeti és épített örökségüket,
elbüszkélkedjenek kulturális és gasztronómiai hagyományaikkal, vagy elmeséljék történeteiket. A
jelentős beruházás eredményeképpen új villamos rendszer, energiatakarékosabb kazán és
hőszigetelés készült, parkosítottak, valamint ebédlőt és új teraszt építettek.

Újra igényelhető támogatás borászati gépbeszerzésre
2013. november 5-étől újra igényelhető támogatás a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál
(MVH) új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására. A kérelmezési időszakban 4
millió euró (közel 1,16 milliárd Ft) áll rendelkezésre új borászai gépek beszerzéséhez.
Pályázat célja
Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás
összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra
történő előkészítése érdekében.
Pályázók köre
Az a borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel
rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozásnak vagy nagyvállalatnak minősülő üzem (borászati
üzem), amely a megvásárolt gép tulajdonosa és üzemeltetője.
Támogatható tevékenységek
A támogatás olyan borászati gépre vehető igénybe, amely szerepel a borászati gépkatalógusban és
gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél kevesebb idő telt el.
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Pénzügyi feltételek
A borászati gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek
mértéke ügyfelenként és támogatási időszakonként 1 - 100 millió forint közötti összeg. Őstermelők,
valamint mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a vásárolt gép nettó vételárának 40%-a,
nagyvállalat esetében 20%-a.
Benyújtási határidő
A borászati gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás 2013. november 05. - december 16. között
igényelhető.

Hírek

7 százalékos társasági adó csökkentés
„Fél óra alatt 7 százalékkal csökkentettem a társasági adó fizetésemet legálisan. Örülök, hogy
szántam időt az alábbi tájékoztatóra, mert ezzel százezreket spóroltam meg.”
Az elv egyszerű: miként a személyi jövedelemadó 1%-ról is dönthet, úgy most a társasági adója 70
százalékáról is rendelkezhet egy cégvezető
Ezt a legális adócsökkentési megoldást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. Törvény teszi lehetővé, amelyet az Európai Bizottság is jóváhagyott.
Amennyiben a törvényben előírt módon, a társasági adója 70 százalékát egy erre regisztrált előadóművészeti szervezetnek ajánlja fel, úgy kettős adókedvezményben részesül.
Ez nem szponzoráció, hanem adókedvezményes támogatás!
Társasági adóját 7 százalékkal, míg adóalapját a támogatási összeggel csökkentheti.
Ha már úgyis utal a NAV-nak, ne hagyja ki ezt a törvényes adócsökkentési megoldást, amellyel a
színházak működését is biztosíthatja.
Cégünk mintegy másfél milliárdos forintos keretet közvetít a színházak felé, így tapasztalatból
mondjuk, hogy megéri fél órát rászánni a tájékozódásra, és élni ezzel a lehetőséggel, amivel
százezreket, sok esetben milliókat spórolhat meg.
A szerződéses hátteret a szakmai szervekkel közösen és elvárásaikkal összhangban alakítottuk ki.
Cégünknél az ügymenet egyszerű, gyors és precízen előkészített. Nem igényel extra ráfordított időt,
és munkát.
A jogszabályi háttérről, a dokumentációról és a részletekről bővebben az alábbi elérhetőségeket
tájékozódhat.
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Az Európai Bizottság feloldotta a TÁMOP felfüggesztését
Az Európai Bizottság az eredményes tárgyalásokat követően feloldotta a Társadalmi Megújulás
Operatív Program felfüggesztését és újraindult a Brüsszelbe benyújtott számlák kifizetése. A héten 94
milliárd forint érkezett hazánkba.
A Bizottsági Audit során kifogásolt gyakorlatok nem rendszerszintű hibák voltak, egyedi problémák
mutatkoztak a kiválasztási eljárások során. A Bizottság munkatársai többek között kifogásolták azt,
hogy egyes konstrukciók esetén, amikor a rendelkezésre álló keretet a beérkezett igények
sokszorosan meghaladták, az intézményrendszer sorsolással választotta ki a nyertes pályázatokat.
Az Európai Bizottság megfelelőnek ítélte meg a magyar fél lépéseit, amelyeket azért tett, hogy a
kifogásolt gyakorlatokat megszüntesse, így újra megindult a Brüsszelbe benyújtott számlák kifizetése,
ennek köszönhetően több mint 318 millió euró - mintegy 94 milliárd forint - érkezett a hét folyamán
Magyarországra.
A sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a Bizottság minden ponton elfogadta Magyarország
álláspontját. A teljes TÁMOP pénzügyi korrekció a támogatási időszak végére legfeljebb 3,2 milliárd
forint körüli összeget tehet ki. A feloldáshoz szükséges 23 millió forint visszafizetése a Bizottság felé
megtörtént, és ezzel lehetővé vált a mintegy 94 milliárd forint kifizetése Magyarország részére.
A 3,2 milliárd forintot újra fel lehet használni, új támogatásra jogosult projektekhez.
Fontos hangsúlyozni, hogy a kifizetések ideiglenes felfüggesztése nem érintette azokat a TÁMOP-os
projekteket, amelyek számlát nyújtottak be az intézményrendszerhez. A kedvezményezetteknek
ugyanúgy kifizette az intézményrendszer számláik ellenértékét, ahogy a felfüggesztés előtt. A
felfüggesztés mindössze a Magyarország és a Bizottság közötti elszámolást érintette, ebből a
kedvezményezettek nem érzékeltek semmit.

Minden operatív program véleményezhető az NFÜ Partnerségi aloldalán december 15-ig
A 2014-20-as új uniós támogatási időszak összes operatív programja felkerült www.nfu.hu honlap
partnerségi aloldalára, és a véleményezési határidőt is meghosszabbították december 15-ig
A honlap társadalmi egyeztetési aloldalára felkerült a 2014-20-as uniós költségvetési időszak összes
operatív programjának szövege. Itt várják a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket,
javaslatokat 2013. december 15-ig.
http://www.nfu.hu/forum_pate/29
A Miniszterelnökség számára fontos, hogy a fejlesztési forrásokról a társadalmi egyeztetések
mindenki számára követhetőek és átláthatóak legyenek, ezért internetes formában gyűjtik össze és
teszik közzé partnereik véleményét.
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Pályázati hírek

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára -KMOP2013-1.2.1/B
Pályázhat
Mikro-, kis- és középvállalkozás: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek (kivéve nem
nyereségérdekelt szervezetek).
Ha: rendelkezik 2 teljes lezárt üzleti évvel és éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 1 fő és
KKV, illetve olyan vállalkozás is jogosult, mely csak a tulajdonosi szerkezet (állami tulajdoni
arány/irányítás) miatt nem felel meg a kritériumoknak
Támogatott tevékenység
Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs technológia fejlesztés,
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés (regionális beruházás)
Csekély összegű támogatásként: piacra jutás, vállalati HR fejlesztés, tanácsadás igénybevétele,
minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása.
A támogatás mértéke:
Pest megyei projekt - mikro-, és kisvállalkozás - max. 50%, középvállalkozás - max.40 %-, jogosult, de
nem valódi KKV: max. 30%
Budapesten mikro-, és kisvállalkozás max. 30%, középvállalkozások max. 20 %, jogosult, de nem
valódi KKV: max. 10%.
Összege min. 15 M Ft - max. 200 millió Ft.
E 15-200 M Ft-tal támogatható: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs
technológia, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés, piacra jutás, vállalati HR fejlesztés,
tanácsadás igénybevétele, különbözõ (pl. hitelesítési) rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása.
Ha a támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására
kötelezett

Benyújtás: 2013. november 15-2013. december 2-ig
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Telephelyfejlesztésre 10-60 M Ft, ipartelepítésre min. 100 M - max 1 Mrd Ft

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért - 4 régióban
A pályázatok benyújtása 2013. november 5- dec. 2-ig
A konstrukciókra csak KKV-k pályázhatnak, és a pályázat beadását megelőző évben legalább 1 fő
foglalkoztatottal kell rendelkezniük. A pályázat benyújtására csak a Dél-Dunántúli, ÉszakMagyarországi, Nyugat-Dunántúli és Közép-Magyarországi Régiókban van lehetőség.
A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek
modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a
telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének
megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás
céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások
meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.
FONTOS: a támogatást csak jól működő, több embert jelenleg is foglalkoztató cégek kaphatják meg
minimum 2-20 új munkahely létesítési kötelezettséggel. Nem egy általános mindenki által viszonylag
könnyen elnyerhető támogatásról van szó!

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak
1. Jogi személyiségű vállalkozás
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás
3. Egyéb vállalat
Támogatható
Projekt előkészítésekor:
Kiviteli, engedélyezési dokumentumok díja
Projekt megvalósítása esetén:
1. Épület átalakítása, bővítése esetén,
2. Alapvető infrastrukturális beruházások költségei
3. Eszközbeszerzés
A költségek megoszlása a projekten belül %-os arányban maximált:
1. Projekt-előkészítés költsége
2. Eszközbeszerzés költsége
3. Alap infrastrukturális beruházások

5%
30 %
40 %
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A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft,
maximum 1 Mrd Ft.
A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-70%-a

Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra november 18-tól
Több mint 13 milliárd forint áll rendelkezésre falusi szálláshelyek létrehozására, a meglévők
bővítésére, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, a támogatásra még az idén beadhatók a
pályázatok - jelentette be V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vas megyei
Szakonyfaluban.
A támogatási igényeket november 18-tól december 13-ig lehet benyújtani postai úton a területileg
illetékes LEADER irodákhoz, a fejlesztésekhez maximálisan 35 millió forint igényelhető - közölte.
Hozzáfűzte: a fejlesztéseket 2014 végéig kell megvalósítani, a támogatás mértéke a hátrányos
helyzetű térségekben akár 65 százalékos is lehet, a non-profit szervezetek számára adott
támogatások mértéke elérheti a 100 százalékot is.
V. Németh Zsolt elmondta: az újabb fejlesztések az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve
a Darányi Ignác Terv keretében valósulhatnak meg, amelynek köszönhetően eddig már 1287
turisztikai célú beruházást támogattak, összesen 27,6 milliárd forint értékben.
Hangsúlyozta: a még rendelkezésre álló forrásból falusi szálláshelyek fejlesztésre, új szálláshelyek
építésére és meglévőek bővítésére, minőségi gyermek- és ifjúsági szálláshelyek létesítésére, illetve
szálláshely fejlesztéshez nem kapcsolódó agroturisztikai, lovas- és vadászturizmus, erdei- és
horgászturizmus, vízi turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekre lehet forrásokat elnyerni.
Szavai szerint a pályázók lehetnek természetes személyek, mikro-, kis és középvállalkozások,
települési önkormányzatok, de akár non-profit szervezetek is.
Hozzáfűzte: a pályázaton maximálisan 35 millió forint támogatást lehet elnyerni, de a LEADERakciócsoportok ezt szabályozhatják 5 millió forinttól 35 millió forintig.

V. Németh Zsolt a sajtótájékoztatót követően Szakonyfaluban felavatta a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
46 millió forint önerőből megújított vendégházát. Beszédében kiemelte, a vidéki idegenforgalom
támogatásában nem csak gazdasági mutatókat és pénzügyi terveket lát, hiszen a falusi turizmus a
vidéki gazdaság több lábon állásának egyik legfontosabb pillére. A gazdasági fellendülés pedig
lehetőséget ad arra, hogy a vidéki közösségek megmutathassák természeti és épített örökségüket,
elbüszkélkedjenek kulturális és gasztronómiai hagyományaikkal, vagy elmeséljék történeteiket. A
jelentős beruházás eredményeképpen új villamos rendszer, energiatakarékosabb kazán és
hőszigetelés készült, parkosítottak, valamint ebédlőt és új teraszt építettek.
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Újra igényelhető támogatás borászati gépbeszerzésre
2013. november 5-étől újra igényelhető támogatás a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál
(MVH) új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására. A kérelmezési időszakban 4
millió euró (közel 1,16 milliárd Ft) áll rendelkezésre új borászai gépek beszerzéséhez.
Pályázat célja
Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás
összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra
történő előkészítése érdekében.
Pályázók köre
Az a borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel
rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozásnak vagy nagyvállalatnak minősülő üzem (borászati
üzem), amely a megvásárolt gép tulajdonosa és üzemeltetője.
Támogatható tevékenységek
A támogatás olyan borászati gépre vehető igénybe, amely szerepel a borászati gépkatalógusban és
gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél kevesebb idő telt el.
Pénzügyi feltételek
A borászati gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek
mértéke ügyfelenként és támogatási időszakonként 1 - 100 millió forint közötti összeg. Őstermelők,
valamint mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a vásárolt gép nettó vételárának 40%-a,
nagyvállalat esetében 20%-a.
Benyújtási határidő
A borászati gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás 2013. november 05. - december 16. között
igényelhető.

Hírek

Célegyenesben az uniós pénzek lehívása
A jövő hónap végéig kell lekötni azokat az uniós pénzeket, amelyek az ország fejlesztését támogatják
az EU jelenlegi hétéves költségvetési időszakában.
A Dél-alföldi Régióban több mint ezer milliárd forintnyi támogatásra szerződtek le eddig.
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A kormány 20 milliárd forinttal feltöltötte az EU Önerő Alapot
A költségvetési törvény módosításával lehetőség nyílt arra, hogy EU Önerő Alap újabb 20 milliárd
forint forráshoz jusson. Így továbbra is támogatni lehet azokat az önkormányzatokat, akik csak ennek
a lehetőségnek az igénybevételével tudják megvalósítani projektjeiket.
Az EU Önerő Alap 2012 őszén 30 milliárd Ft-tal feltöltött kerete idén nyár elejére kimerült. Az Önerő
Alap új forrással történő feltöltése a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény ez év októberi
módosításával vált lehetővé. Az Önerő Alap ily módon további 20 milliárd Ft forráshoz jutott, mely
lehetővé teszi az EU önerő igényre eddig beérkezett kérelmek elbírálását és új kérelmek támogatását
is.
Kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani, de a novemberi támogatásra már csak október 31-ig
nyújthatnak be új igényt azok a kedvezményezettek, akiknek nincs még elbírálás alatt EU önerőkérelmük. Projektenként egyszerre csak egy EU önerő-kérelem benyújtására van lehetőség.
Nem részesülhetnek támogatásban a derogációval érintett projektek továbbá az ivóvízminőség-javító
beruházások önkormányzati, illetve önkormányzati társulási kedvezményezettek önerő-kérelmei sem,
mivel ők más formában kérhetnek önerő-támogatást.

Szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához igényelhető támogatás
Összefoglaló: A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és
szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

a

Pályázhat: természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a szerkezetátalakításban
részesített/részesíteni kívánt ültetvény használója, és rendelkezik érvényes, az MVH vagy a hegybíró
által kiadott - a tevékenység végrehajtására vonatkozó - engedéllyel.
Támogatott tevékenység: Szőlőültetvény szerkezetátalakítása és -átállítása:
a) fajtaváltás,
b) ültetvény áttelepítése
során a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulás és a
szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzáció, függ a régiótól,
tevékenységtől
Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga
a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg.

Határidő: 2013-11-30
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Az intézkedés célja, hogy elősegítse a szőlő- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati
viszonyaihoz történő igazítását, az ültetvények korszerűsítését, valamint a termelők
versenyképességének javítását. Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának minősül a
fajtaváltás és az ültetvény áttelepítése
Keret a 2014 pénzügyi évre: 22 603 000 euró.
Feltétele, hogy a hegyközségi tanács a hegyközségi és a borvidéki rendtartások előírásaival
összhangban borvidéki tervet készítsen 5 évre. A miniszter által jóvá nem hagyott borvidéki tervek
alapján támogatás nem igényelhető.
A borvidéki terv legkorábban 2018-ban módosítható.
Egyéni terv benyújtás a minden borpiaci év november 2. és november 30. közt lehet. (postára adás
napja) - elbírálás február 28-ig. A jóváhagyott egyéni terveken alapuló támogatási kérelmek
benyújtása: április 1-je és július 15-e között
Feltétel: ültetvény beállottsága 1.évben 90, 2. évben 95%igazolt származású szaporítóanyag
A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen
megvalósított, tevékenységre lehet igénybe venni.

Pályázati hírek

Megjelent a tervezet!! Komplex vállalati
középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B

technológia-fejlesztés

mikro-,

kis-

és

Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs
technológia fejlesztés, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés, piacra jutás, vállalati HR
fejlesztés, tanácsadás igénybevétele, különböző (pl. hitelesítési) rendszerek, szabványok bevezetése
és tanúsíttatása. Támogatás: 15 M Ft-200 M Ft.
Tervezett keret: 5,52 Mrd Ft.
Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozások: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű
gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, SZJA
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek (kivéve nonprofit és egyéb nem
nyereségérdekelt szervezetek).
Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs
technológia fejlesztés, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés,
piacra jutás, vállalati HR fejlesztés, tanácsadás igénybevétele, minőség-, környezet- és egyéb
irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
Támogatás: minimum 15 millió Ft, maximum 200 millió Ft.
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A pályázatok benyújtása 2013. november 15-től 2013. december 2-ig lehetséges.
Telephelyfejlesztésre 10-60 M Ft, ipartelepítésre min. 100 M - max 1 Mrd Ft
Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért - 4 régióban
A pályázatok benyújtása 2013. november 5- dec. 2-ig
A konstrukciókra csak KKV-k pályázhatnak, és a pályázat beadását megelőző évben legalább 1 fő
foglalkoztatottal kell rendelkezniük. A pályázat benyújtására csak a Dél-Dunántúli, ÉszakMagyarországi, Nyugat-Dunántúli és Közép-Magyarországi Régiókban van lehetőség.
A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek
modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a
telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének
megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás
céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások
meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.
FONTOS: a támogatást csak jól működő, több embert jelenleg is foglalkoztató cégek kaphatják meg
minimum 2-20 új munkahely létesítési kötelezettséggel. Nem egy általános mindenki által viszonylag
könnyen elnyerhető támogatásról van szó!

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak
1. Jogi személyiségű vállalkozás
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás
3. Egyéb vállalat

Támogatható
Projekt előkészítésekor:
Kiviteli, engedélyezési dokumentumok díja

Projekt megvalósítása esetén:
1. Épület átalakítása, bővítése esetén,
2. Alapvető infrastrukturális beruházások költségei
3. Eszközbeszerzés

A költségek megoszlása a projekten belül %-os arányban maximált:
a. Projekt-előkészítés költsége

5%

___________________________________________________________________________
1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702
e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu

b. Eszközbeszerzés költsége
c. Alap infrastrukturális beruházások

30 %
40 %

A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft,
maximum 1 Mrd Ft.
A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-70%-a

Várható pályázat: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-13-2.

Cél: a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás
elősegítése. Keret a 2011-2013. évben 2 042 millió Ft, 20 pályázatra
Pályázhat: egyházi jogi személy (GFO55).
Támogatott tevékenység:
I.Megújuló energia alapú villamosenergia termelés
1) Napenergia: Hálózatra kapcsolódó 50 kWp alatti és nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.
2) Szélenergia :a) 50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése,
100%-ban saját felhasználásra kerül
b) Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen
kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek telepítése
VAGY
II. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal:
1) Napenergia hasznosítása 2) Biomassza-felhasználás 3) Geotermikus energia hasznosítása 4)
Hőszivattyús rendszerek telepítése 5) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás
felhasználásával
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 10-85%, 2-100 M Ft
Ha a pályázó értékesíti az energiát, akkor ez vállalkozási tevékenységnek minősül, és a támogatás
intenzitás csökken a vállalkozásokra megszabott intenzitásra.
Határidő: 2014-01-15
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2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatának célja kis és közepes méretű vállalkozások
értékesítési, valamint és beruházási lehetőségeinek bővítése, a külpiacra lépési képességek
növeléséért anélkül, hogy a konkrét exporttevékenységet támogatna. További kiemelt cél, hogy a
magyarországi és a szomszédos országok vállalkozásai, valamint a FÁK országok vállalkozásai
közötti üzleti együttműködések szorosabbá váljanak.

A pályázatok benyújtása 2013. október 14-től 2013. november 15-ig (vagy a keret kimerüléséig!)
lehetséges.
A támogatott projektek célja a növekedési potenciállal rendelkező, exportorientált vállalkozások
fejlesztése. keret 300 M Ft 5-150 pályázatra
Pályázhat: Legalább egy lezárt üzleti évvel exportorientált mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó, feltéve, hogy nem tartoznak az EVA hatálya
alá.
2. A KKV gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó egyetemmel vagy főiskolával, jelen pályázati
konstrukcióra történő pályázat céljából kötött konzorciumi (polgárjogi) megállapodás alapján.
( Exportorientált vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely árbevételének exportból származó
részét két év alatt 5%-kal növeli, kezdő exportőrök pedig legalább 5%-ra növelik.)

Támogatott tevékenység:
1.Beruházáshoz, fejlesztéshez
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Eszközbeszerzés (beleértve a kapcsolódó szoftvert is)
Áruszállító gépjármű beszerzése
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Információs technológiafejlesztés
Munkavállaló foglalkoztatása külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó speciális
munkakörökben
Vállalati HR fejlesztés

2. A termék/technológia/szolgáltatás fejlesztés piacra vitelt közvetlenül megelőző, illetve a piacra vitel
előkészítéséhez és iparjogvédelmi tevékenységhez kapcsolódó K+F tevékenység
a.
b.
c.
d.

K+F célú eszközbeszerzés (beleértve a kapcsolódó szoftvert is)
K+F célú információs technológiafejlesztés
K+F anyagbeszerzés
Munkavállaló foglalkoztatása olyan K+F tevékenységhez tartozó munkakörben, mely
kapcsolódik a külkereskedelmi tevékenységhez is
e. Iparjogvédelemhez kapcsolódó hatósági és szolgáltatási díjak
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Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 2 M Ft, maximum 60 M Ft, mértéke az összes elszámolható költség
30-50%-a.
Ha a pályázó a Kárpát-medence országaiban (Szlovák Köztársaság, Ukrajna,
Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria), valamint a FÁK országokban (Azerbajdzsán,
Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán és
Üzbegisztán) kívánja az üzleti együttműködéseit, külpiaci jelenlétét növelni, az elnyerhető támogatás
mértéke 60% lehet.
Határidő: 2013-11-15
Feltételek: KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
1. Létszámtartás a fenntartási időszakban, - - csak az új alkalmazott bérköltségéhez támogatást
igénylő pályázókra
2. Személyi jellegű ráfordítás: növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával VAGY 5 %-kal a
bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest, ÉS
3. a projekt befejezési évét követő 2. év végére az értékesítési nettó árbevétel exportból
származó részét 5%-al növeli , export árbevétellel nem rendelkező vállalkozás esetén pedig
legalább 5%-ra növeli az export árbevételét a nettó értékesítési árbevételen belül, ÉS
4. Külpiaci tevékenység növelése
5. K+F tevékenység üzleti hasznosíthatósága - csak a K+F tevékenységhez támogatást igénylő
pályázókra: a fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti évben a projekt
keretében végzett K+F tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele (
eléri a támogatási összeg minimum 30 %-át.

Kizáró okok: A projekt az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év
árbevételi összegét, vagy a mérleg-főösszeg nem éri el legalább a projekt összes elszámolható
költségének összegét.

Hírek

Számít a szavam! - társadalmi egyeztetés indult a 2014-20-as időszak uniós forrásairól
Szakértők és érdeklődő állampolgárok véleményét, javaslatait is várja a Kormány a 2014-2020 között
elérhető uniós források felhasználásával kapcsolatban. Az operatív programok társadalmi
egyeztetésének keretében a www.szamitaszavam.hu oldalon megismerhetik az új uniós ciklusra
tervezett operatív programok tartalmát, a fejlesztések irányait.
A www.szamitaszavam.hu oldalon található Partnerségi menüpont átvezeti az érdeklődőket a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található Partnerségi Fórumra, ahol megtalálhatják a
tervezett operatív programok teljes szövegét, valamint egy regisztrációs folyamat után véleményeket,
javaslatokat is írhatnak az egyes programokhoz kapcsolódóan. Az operatív programok két lépcsőben
kerülnek társadalmasításra, elsőként az Emberi Erőforrás Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program, az Integrált Közlekedésfejlesztési Program, a Terület- és
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Településfejlesztési Operatív Program, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program,
valamint a Vidékfejlesztési Program. A társadalmi konzultáció során a beérkezett hozzászólások
nyilvánosak, a felhasználók láthatják a programokhoz érkezett összes szakmai kommentárt.
A beérkező véleményeket a Miniszterelnökség koordinálásával a szakminisztériumok és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség kollégái közösen dolgozzák fel. Az észrevételek beépülhetnek a Kormány és
az Európai Bizottság tárgyalásaiba, így garantálva, hogy Magyarországon a következő uniós
költségvetési ciklus során olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek széleskörű társadalmi
támogatottsággal bírnak. A társadalmi egyeztetés eredményéről a feldolgozást követően minden
hozzászóló értesítést kap a regisztrációkor megadott email címen.
Magyarország Kormánya a hazánkba érkező uniós forrásokat átláthatóan, széles körű egyeztetéseket
és konzultációkat követően úgy szeretné felhasználni, hogy mind a lakosság, mind a szakmai
képviselők álláspontja egyaránt megjelenjen a megvalósuló fejlesztésekben.

Csökkentse társasági adóját egyszerűen
Hallott már a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által is javasolt, adókedvezményes támogatási
rendszerről?
Tudta, hogy ez a támogatási forma kettős adókedvezményt nyújt az Ön cége számára is?

Az elv egyszerű: miként a személyi jövedelem adójának 1%-ról is dönt, úgy most a társasági adója
hetven százalékáról is rendelkezhet.
Amennyiben az Ön cége társasági adófizetésre kötelezett, úgy javasoljuk, hogy éljen ezzel a
megoldással és csökkentse adójának mértékét.
A rendszer használata során előadó-művészeti szervezeteket támogathat úgy, hogy azzal még az
adózás utáni eredményét is növeli.
A félreértések elkerülése végett, ez nem szponzoráció, hanem adókedvezményes támogatás.
Társasági adójának terhére történő támogatásával nagymértékben hozzájárul a kulturális élet
szereplőinek a működéséhez, sőt sok esetben az életben maradásához.
Mindezt úgy, hogy legálisan, a törvény biztosította kereteken belül, a támogatási összeg 10%-kal
csökkenti társasági adójának mértékét és csökkenti az adóalapját is.
Ha már úgyis utalna a NAV-nak, akkor javasoljuk, hogy vegye igénybe ezt az adócsökkentési
lehetőséget, mert nemcsak jól jár vele, de közvetve munkahelyeket teremt vagy éppen ment meg.
Cégünknél az ügymenet egyszerű, gyors és a szakmai szervek elvárásaival összhangban, precízen
előkészített. Nem igényel extra ráfordított időt, és munkát. A jogszabályi háttérről, a dokumentációról
és a részletekről bővebben az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat.
Amennyiben Ön is szeretné kiélvezni a törvény biztosította adócsökkentés előnyeit, kérjük, mielőbb
jelezze partnerünk felé, hogy biztosíthassák Önöknek a támogatási keretet.
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Új forrás és változások az Önerő Alapban

Az EU Önerő Alap 2012 őszén 30 milliárd Ft-tal feltöltött kerete idén nyár elejére kimerült. Az Önerő
Alap új forrással történő feltöltése a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény ez év októberi
módosításával vált lehetővé. Az Önerő Alap ily módon további 20 milliárd Ft forráshoz jutott, mely
lehetővé teszi az EU önerő igényre beérkezett kérelmek elbírálását.
A 2013. augusztusi intézményrendszeri változások következtében az európai uniós fejlesztési források
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok és hatáskörök átkerültek a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár felelősségi körébe. Mindezek alapján szükségessé vált „Az EU
Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet”
módosítása, melyben a hatásköri változások mellett egyúttal egyes eljárásrendi, támogatás-kezelési
szabályok is módosításra, pontosításra kerültek. A 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítását a
374/2013. (X. 25.) Korm. rendelet foglalja magában, mely az alábbi legfontosabb változásokat rögzíti.
Az EU Önerő Alappal kapcsolatos döntéshozó első fokon az NFÜ lesz, a jogorvoslati feladatokat és a
kifogáskezelést a Miniszterelnökség látja el.
Azok a kedvezményezettek, akiknek nincs elbírálás alatt EU önerő-kérelmük, ez év október 31-ig
benyújthatnak új kérelmet az idei év november hónapjára ütemezett elszámolásaik EU önerőtámogatására, vagy a 2014. év hónapjaiban benyújtani tervezett elszámolásaik támogatására (2014re a pályázás az EMIR-felület szükségszerű fejlesztése miatt előreláthatólag 2013. december 1-től
lesz lehetséges). Projektenként egyszerre csak egy EU önerő-kérelem benyújtására van lehetőség.
Az EU önerő-támogatások az adott év hónapjaira vonatkozóan, az év utolsó napjáig történő
felhasználással kerülnek megítélésre
A derogációval érintett projektek számára nyitva áll az Ávr. által biztosított halasztott önerő-fizetés
lehetősége* - azaz a Támogatási Szerződésben megítélt támogatási összeg erejéig az elszámolások
100 %-a fizethető ebből a támogatási összegből önerő biztosítása nélkül – amennyiben még a
halasztott önerő fizetési projektstádiumban vannak. Ebben az esetben az önerő-támogatás helyett
jelenleg a halasztott önerő-fizetés igénybevételére lesz lehetőségük.
Nem részesülhetnek támogatásban továbbá az ivóvízminőség-javító beruházások önkormányzati,
illetve önkormányzati társulási kedvezményezettek önerő-kérelmei sem, mivel a BM Önerő Alap
részükre 100%-os mértékű önerő-támogatást tud nyújtani.

Pályázati hírek

Munkahely teremtési támogatás megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására
Pályázhat: azon munkáltató, amely a 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti rehabilitációs
akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik és a Korm. r. 42/C. § (1) bekezdésének megfelelően egyéni
támogatásban részesül.
Támogatható: a helyiségek átalakítása, a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt
berendezések átalakítása / beszerzése, szoftverek beszerzése és érvényesítése (beleértve az
átalakított, vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségét is). Ha a támogatott
védett munkahelynek minősül, az érintett létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy
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kibővítésének költségei, továbbá minden, a megváltozott munkaképességű
alkalmazásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség támogatható.

munkavállalók

Támogatás: az elszámolható költségek maximum 100%-a. Új vagy átalakított munkahelyenként 2,24
M Ft mértékű fajlagos támogatás igényelhető.

490 milliárd forintnyi forrást utalt át az Európai Bizottság
Megérkezett Brüsszelből az a 350 milliárd forintos összeg, amelynek felszabadításáról szeptember 9én egyezett meg Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár Johannes Hahn uniós
biztossal. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ) kormánybiztosként vezető államtitkár az elmúlt
két hónapban több olyan intézkedést hozott, amelyek révén rekordszintre emelkedett az uniós pénzek
lehívása. Az NFÜ az év első kilenc hónapja során több mint 1000 milliárd forintot fizetett ki a
pályázóknak.
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