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Pályázati hírek
Megjelent a Dél-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés c. pályázati felhívása
Rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1,78 Mrd Forint.
Pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
(beszámoló kiegészítő melléklete alapján) minimum egy fő volt.
Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,
a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak az előző pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének,
működésének, illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés
Támogatás mértéke
Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke
 középvállalkozások esetében: 50%,
 mikro- és kisvállalkozások esetében: 60%.
Támogatás összege
 Minimum: 10 millió Ft
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Maximum: 60 millió Ft.

Benyújtani a támogatási igényeket 2014. február 26- 2014. március 26. között lehetséges.
Gyakornok pályakezdő szakmunkás támogatása akár 100%-ban!
A pályázat támogatja akár 100%-ban a gyakornok tanuló bérét, járulékát 9 hónapon keresztül, mentor
költségét, gyakornok adminisztrációs költségét, 25%-ig eszközbeszerzés, felújítás is támogatható!
Támogatható tevékenységek köre
1. A gyakornokok foglalkoztatása
2. Mentori tevékenység
3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával
kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)
4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki
munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, de legfeljebb
30.000.000 Ft lehet.
1. Gyakornok 9 havi bérköltségének a D.2.3 pont táblázata szerinti része: minimum a garantált
bérminimum, maximum a garantált bérminimum másfélszerese, járulékokkal növelve
2. gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: ebből 54.000 forintonként maximum 46.000 Ft
mentor havi költsége illetve maximum 8.000 Ft a C3 pont szerinti egyéb, általános, adminisztratív
havi költségekre fordítható
3. Kötelező nyilvánosság költsége: összesen maximum 50.000 Ft
4. ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, felújítás): összesen maximum (1+2+3)x0,25

Hírek
A KKV-AKADÉMIA rendezvény: bőséges információkat kap a jó döntés meghozatalához,
befektetőképessé válásához
Van egy briliáns ötlete, fejlesztése, de nincs hozzá elegendő tőkéje? Fejlesztene, de nem tudja miből?
Van megoldás a hitelen túl is! A Piac & Profit március 6-ai „Befektetőkereső” című konferenciáján
megtudhatja hol vannak és mire mozdulnak a befektetők! Részletes program és regisztráció:
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/befektetokereso-2/
Növekedne, de nincs hozzá elegendő tőkéje? Vagy épp ellenkezőleg? Megosztaná a gondokat,
problémákat, terheket és a hasznot? Van egy briliáns ötlete, egy nagyon ígéretes fejlesztése, csak
megvalósítani nem tudja egyedül? Sok tervhez, elképzeléshez az egyetlen megoldás: a befektető. De
hol vannak, mire mozdulnak?
A KKV-AKADÉMIA rendezvényén bőséges információkat kap a jó döntés meghozatalához,
befektetőképessé válásához.

Befektetőkereső
Indulás, fejlesztés befektető segítségével
A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit közös rendezvénye

___________________________________________________________________________
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

A rendezvényt támogatja: a BKIK XXVIII. Osztálya
Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)
Időpont: 2014. március 6. (csütörtök) 10.00-16.00
9.30–10.00 Regisztráció
Program:
10.00−10.40 Pénzügyi, szakmai vagy stratégiai befektetőt keres? A befektetők fajtái és
indítékai (stratégiai, privát tőkealapok, magánszemélyek, pénzintézetek, vállalatok stb.). Hol és
hogyan találhatjuk meg a befektetőket? Hogy készüljünk fel?
Előadó: Horgos Lénárd partner, M27 Absolvo
10.40−11.10 Miben különbözik a kockázati tőkebefektető a klasszikus befektetőtől? Mire mozdul,
milyen érdekek mozgatják, hol találhatóak meg Magyarországon? Hol és hogyan találhatjuk meg a
kockázati és magán-tőkebefektetőket?
Előadó: Zsembery Levente, HVCA Board tag és az X-ventures vezérigazgatója
11.10−11.50 Cégértékelés mint a befektetőképesség elmaradhatatlan része. A cégismertető
alapvető elemei. Megfelelés az áttekinthetőség, átláthatóság kritériumának. Milyen információkra van
szüksége a befektetőnek döntése meghozatalához, tranzakciója elindításához?
Előadó: Benedek Zoltán igazgató, Mazars Kft., Tranzakciós és Tanácsadási Szolgáltatások
11.50−12.10 Konzultáció és kávészünet
12.10−12.40 Mi mellett dönt: cégeladás, részleges értékesítés, tőkeemelés, vagyonnövelés,
tőzsdére menés stb.? Döntési szempontok és megoldások.
Előadó: Dr. Rédey Péter vezető stratégiai tanácsadó, International Mergers & Acquisition
12.40−13.20 Variációk a befektetési tranzakciókra (egyesülések, felvásárlások, egyes üzletek külön
eladása, közös vállalkozások, tőkeáttétes kivásárlás, cégrész-leválasztás stb.). Mit kell átgondolni?
Előadó: Fehér Péter ügyvezető igazgató, International Mergers & Acquisition
13.20−13.40 Új termékek a tőkebefektetési piacon
Előadó: Madocsay Ákos kockázatkezelési igazgató, Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
13.40−14.20 Konzultáció és ebédszünet
14.20−15.00 Miért vonzó a startup a befektetők szempontjából? A startup vállalkozás kritériumai,
előnyei a befektetők szemszögéből. A startup vállalkozások hazai és európai támogatása. Programok,
kedvezményes források (Horizon 2020, Gazella Program, EU-pályázatok, bankok stb.).
Előadó: Gaál Csaba vezérigazgató, Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
15.00−15.20 Finanszírozás tőzsdei megjelenéssel
Előadó: dr. Szalay Rita igazgató Budapesti Értéktőzsde (BÉT), Kibocsátói és Tagi Igazgatóság
15.20−15.40 Ember a gépben. A HR szerepe az üzleti tervezésben és megvalósításban.
Előadó: Földi Miklós Dániel ügyvezető igazgató, FMD Consulting
15.40−15.50 Konzultáció
15.50−16.20 Üzleti kézfogó - a rendezvényen résztvevők ismerkedése egymással. (Szervezett
rendszerben, névjegycserével.)
A részvételi díj: 13.000 Ft + áfa
A részvételi díj tartalmazza: egész napos ellátás, egy éves Piac & Profit digitális előfizetés,
résztvevők listája, trénerek prezentációi.
A részvételi díj tartalmazza az ellátás költségét, melyet a számlán külön tételként tüntetünk fel.
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A KKV-AKADÉMIA 2014 I. félév további rendezvényei:
Hogyan kerüljük el a kisnyugdíjas vállalkozói jövőt? Gondoskodjunk magunkról időben! (2014. március
13.)
Cégépítés külföldön. Piacbővítés külföldön létesített céggel (2014. április 3.)
Értékesítés a weben. A jó webáruház paraméterei (2014. április 17.)
Közösségi oldalak forgalomnövelésre (2014. június 17.)
Az egész napos rendezvények (szakmai konzultációk) részvételi díja:
1.) A részvételi díj 13.000.- + áfa/rendezvény
A részvételi díj tartalmazza az ellátás költségét, melyet a számlán külön tételként tüntetünk fel.
2.) 3 vagy több téma együttes megrendelése esetén a kedvezményes ár: 10.000 Ft + áfa /rendezvény
3.) Egy cégtől jövő további résztvevők esetén (ugyanazon rendezvényre érkező második, harmadik
fő): minden részvételi díj 50 %-os kedvezménnyel vehető igénybe. (Az első résztvevő teljes áron, a
további regisztráltak fél áron vehetnek részt. Ez esetben a mennyiségi és az 50% kedvezmény
összeadódhatnak!)
Kérjük, ehhez a regisztrációnál jelölje be a megfelelő mezőt (“céges kedvezmény”). (Csak együttes
jelentkezés esetén.)
További információk és felvilágosítás:
Tel. : (1) 239 - 9597, E-mail : konferencia@piacesprofit.hu
A nagy fordulat most következik
Eddig meg volt kötve a kormány keze, a nagy fordulat majd most következik, amikor a 2014–20-as
EU-források idén az év második felében megjelennek a hazai k+f+i körforgásban. Ezt ígéri Cséfalvay
Zoltán államtitkár a kutatás, fejlesztés és innováció kilátásairól szólva. A piac még kivár, de már
teltházasak a pályázati lehetőségeket ismertető rendezvények
Az Európai Unió idén indult új hétéves költségvetési időszakában Magyarországon 767 milliárd
forintot irányoztak elő kutatás-fejlesztésre és innovációra az uniós nemzeti forrásból, ami mintegy
duplája a 2007-2013. évi keretnek. Ehhez társulnak még a közösségi keretprogram, a Horizont 2020
büdzséjéből elnyerhető támogatások, amelyek összegét az évtized végére 350 millió euróra
szeretnénk felsrófolni. Így forrás lesz bőven a k+f+i projektekre.
A kormány fontos célkitűzése, hogy az évtized végére 1,8 százalékos legyen a GDP arányos kutatásfejlesztési és innovációs ráfordítás, és hogy ezek segítségével a nagyobb hozzáadott értéket előállító
ipari termelés bővüljön Magyarországon. (Jelenleg a magyar export 20 százaléka magas hozzáadott
értékű termék.) Alapvető törekvés az is, hogy a k+f+i piac szereplői minden lehetséges módon
járuljanak hozzá a gazdaság fellendítéséhez, a versenyképesség javulásához és a foglalkoztatás
növekedéséhez.
A 767 milliárd forint uniós nemzeti keret nagy részével a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) gazdálkodik. Itt írják ki a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokat, amelyeken
zömében vissza nem térítendő, kisebb részben visszatérítendő támogatást lehet nyerni. Érdemes lesz
jobban figyelni a mintegy 140 milliárd forintos visszatérítendő (pénzügyi eszköz, garancia, hitel)
lehetőségekre, mert a 2021-től induló időszakban már arányuk még nagyobb lehet. A GINOP
keretéből 145 milliárd forint jutna a kutató-fejlesztői kiválóságra és nemzetközi együttműködésekre. A
kutatás-fejlesztési infrastruktúrára 110 milliárd forint az előirányzat. Ebből a legnagyobb tétel 48
milliárd forint a kutatási infrastruktúra szélesebb fejlesztésére. Ugyanebből finanszírozzák a szegedi
lézerközpont (ELI) áthúzódó részét 29 milliárd forinttal. A nagy európai projektekhez történő
kapcsolódás támogatására 15, a stratégiai jellegű kutatások infrastruktúrájára szintén 15 milliárd forint
áll rendelkezésre. A fejlettsége miatt a korábban megszokott mértékű uniós támogatásoktól eleső
Közép-Magyarország számára jó hír, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Programban további 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre kutatás-fejlesztésre és innovációra
A kiírások konkrét feltételeinek megismertetésében k+f+i területen a 2014-20-as időszak indulásakor a
Nemzeti Innovációs Hivatal vállalta a főszerepet, elsősorban információs napok szervezésével,
világhálós tájékoztató felületek kialakításával és tanácsadással, egyelőre elsősorban a brüsszeli
kiírású Horizont 2020 uniós pályázatoknál. Maguk a pályázni akarók is informálódhatnak a hivatal a
tájékoztató pontjainál. Figyelmet érdemel, hogy az információs napok sok érdeklődőt vonzanak.
Számukra jó hír, hogy az eljárási folyamatok további egyszerűsítését ígérik az illetékesek a hazai
uniós kiírásoknál és a közösségi kiírásoknál egyaránt. Fontos azonban azt is számításba venni, hogy
miközben egyszerűsödnek a feltételek itthon és Brüsszelben is, a támogatásokért folyó versenyben
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azok érhetnek célba, akiknek teljesítménye valóban kiváló. Magyarországon és az EU-ban ebben az
új költségvetési időszakban a kutatás-fejlesztésben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a
kutatási eredmények hasznossága és piacra vitele, felértékelődött az innováció. Tehát olyan
projektekkel érdemes pályázni, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.
Befektetés a jövőbe - számokban*
 30 nagyobb kutatási és technológiai műhely lépjen be a világelitbe
 30 új globális nagyvállalati kutatás-fejlesztési központ telepedjen le Magyarországon
 30 hazai technológia-igényes középvállalat jelenjen meg domináns pozícióval a kelet-középeurópai térségben
 300 kutatás-fejlesztésre támaszkodó, gyors növekedésre képes kisvállalat lépjen ki sikerrel a
nemzetközi piacra
 1000 innovatív kezdő vállalkozás jusson a növekedéshez szükséges támogatáshoz
 56 000 főre emelkedjen a kutatók és fejlesztők tényleges száma
* A középtávú innovációs stratégia célkitűzései, 2014–2020
Czomba: 13 milliárdos program
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára szerint eddig
még soha nem volt ekkora érdeklődés a kis- és középvállalkozásoknak indított munkahelyteremtő
pályázat iránt, a kormány 2014-ben 13 milliárd forintot szán erre a célra, és az idén minden eddigit
meghaladó, 27,7 milliárd forint támogatási igényt jeleztek a vállalkozások.
Czomba Sándor a nemzetgazdasági tárca keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: tavaly 10
milliárd forintot szánt a kormány a kkv-k munkahelyteremtő pályázatának támogatására, a kkv-k az
elmúlt évben 22 milliárd forint összegű igényt nyújtottak be, ezért a rendelkezésre álló keretet a
kormány 3 milliárd forinttal felemelte.
Az idén is Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett a legtöbb
pályázat munkahelyteremtésre, a kkv-k összesen 2540 pályázatot adtak be - fűzte hozzá az
államtitkár. Czomba Sándor elmondta: 2010 óta hat és félszeresére emelte a kormány a kkv-k
munkahelyteremtő beruházásaira szánt forrásokat.
Az államtitkár ismertette: a kabinet 2010-ben 2 milliárd forintot, 2011-ben 5 milliárd forintot, 2012-ben
10 milliárd forintot különített el erre a célra a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. Az államtitkár szólt
arról, hogy 2011 és 2013 között több mint 2100 kkv részesült 25 milliárd forintot meghaladó vissza
nem térítendő központi támogatásban. A támogatásokkal 13 500 új munkahely létesítését segítette a
kormány, és több mint 24 ezer munkahely megőrzéséhez járult hozzá.
Czomba Sándor közölte: a beadott mintegy 2500 pályázathoz több mint 13 ezer új munkahely
vállalása kapcsolódik, tavaly 1700 pályázatot nyújtottak be a kkv-k. Elmondta: a legtöbb pályázat a
hátrányos helyzetű térségekből érkezett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 267, Borsod-AbaújZemplén megyéből 238 pályázatot, Bács-Kiskunból pedig 186 pályázatot adtak be a kkv-k,
összegszerűen együttesen Szabolcs-Szatmár-Beregből 4,5 milliárd forintot, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből 3 milliárd forintot, az összegszerűségben harmadik helyen álló Békés megyéből 2,1 milliárd
forintot igényeltek a kis- és középvállalkozások munkahelyek teremtésére.
Az államtitkár arról is szólt, hogy a szabad vállalkozási zónákban az új munkahelyenként kérhető 700
ezer forint kiegészítő támogatást 646 vállalkozás igényelte. Elmondta: a nemzetgazdasági miniszter
2014. április 4-ig dönt a pályázatok nyerteseiről.
Sokan pályáznának ICT-támogatásra
Az infokommunikációs ipar – beleértve az elektronikai ipart is – Magyarországon húzóágazat. Ezért
aligha véletlen, hogy nagy volt az érdeklődés az EU Horizont 2020 programjának ICT pályázati
lehetőségeiről tartott információs nap iránt, amit a Nemzeti Innovációs Hivatal szervezett a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
„Különösen sokan jöttek Közép-Magyarországról, ahol számos fiatal készül induló (start-up)
vállalkozás alapítására, és a H-2020 jó lehetőség számukra a pályázásra” – összegezte
tapasztalataikat Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke. Mindenekelőtt arra voltak
kíváncsiak, milyen esélyekkel jelentkezhetnek a brüsszeli kiírású felhívásokra. Jó néhányan ugyanis
cégalapításon gondolkoznak, ám még nem tudják, hogy miként oldják meg a finanszírozást. A
projektötletek megvalósulása szempontjából fontos volt a helyszín is, mivel a BME-vel való
együttműködés segíthet a pályázásban.
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A szakmai előadók kiemelték: az EU ezeknél a pályázatoknál is nagy hangsúlyt helyez a piaci
hasznosításra. Ennek oka, hogy miközben Európa élen jár a k+f-ben, a középmezőnyben helyezkedik
el a tudományos eredmények ipari hasznosításában és a piaci megjelenésében globálisan.
Spaller Endre azt is elmondta: ezzel a rendezvénnyel gyakorlatilag befejeződött a Horizont 2020-ról a
NIH által szervezett, alapvető információkat közvetítő regionális és budapesti rendezvények sorozata,
amelyeknek Budapesten kívül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged volt a helyszíne. Ezeken a
programokon összesen több mint ezren vettek részt országszerte. Az általános ismeretterjesztő
eseményeket számos gyakorlati képzés és pályázati konzultációs lehetőség követi majd a Horizont
2020 egyes programjairól, ugyancsak a NIH szervezésében. „A Horizont 2020 pályázatokkal
kapcsolatos komoly érdeklődés azt mutatja, hogy Magyarország jó eséllyel akár 350 millió eurónyi
plusz forrást is elhozhat Brüsszelből a 2014-20 közötti időszakban a H2020 keretéből” – vélekedett a
NIH elnöke.
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