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Pályázati hírek 

Várható: telephely- és technológiai fejlesztés a Dél-Dunántúlon KKV-knak: 10M Ft-60M Ft 

Hírek 

Nőtt a kkv-k forrásszerzési lehetősége az uniós kutatás-fejlesztési keretben 

BM EU Önerő Alap támogatás 2014 – Saját forrás kiegészítés helyi önkormányzatok és 

társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataihoz 

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel 

 

Pályázati hírek 

Várható: telephely- és technológiai fejlesztés a Dél-Dunántúlon KKV-knak: 10 M Ft - 60 M Ft 

Pályázhat: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás, amelyek éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben minimum egy fő volt. 
 
1. Jogi személyiségű vállalkozás (GFO 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139) 
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (GFO 211, 212, 213, 226, 227, 229) 
3. Egyéb vállalat (GFO 721) 
 
Támogatható tevékenységek:  
Önállóan támogatható tevékenységek: 
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: 
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. 
 
A projekteknek kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmazniuk 
legkésőbb a projekt fenntartási időszakának utolsó évére vonatkozóan. 
 
Támogatás: 
 
Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás: középvállalkozások esetében: 50%,  
mikro- és kisvállalkozások esetében: 60%. 
Az igényelhető támogatás összege: minimum: 10 M Ft, maximum: 60 M Ft. 
 
Egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül egy telephelyet fejleszthet. Konzorciumban 
történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. 
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Hírek 

Nőtt a kkv-k forrásszerzési lehetősége az uniós kutatás-fejlesztési keretben  

Jelentősen nőtt a kis- és közepes vállalkozások (kkv) forrásszerzési lehetősége a Horizon 2020, 
közvetlenül Brüsszelből pályázható európai kutatás-fejlesztési támogatási keretben - hangsúlyozta 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős 
államtitkára kedden a H2020 KKV Információs Napon, Budapesten. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal (HITA) közös rendezvényén a hazai kis- és középvállalkozások számára elérhető pályázati 
lehetőségeket mutatták be. 
Cséfalvay Zoltán elmondta: 2014 és 2020 között 8,6 milliárd euró lesz elérhető kifejezetten a kis- és 
középvállalkozások számára a 2007-2013-as korábbi fejlesztési időszakhoz képest 30 százalékkal 
növelt, folyóáron 77 milliárd eurós európai központi kutatás-fejlesztési kereten belül. 
Az államtitkár hangsúlyozta: a Horizon 2020 célja, hogy az erősnek számító európai kutatás-fejlesztés 
eredménye termékben is megjelenjen. 
Cséfalvay Zoltán elmondta, hogy 2007 és 2012 között a FP7 kutatási keretprogramból a kelet-közép-
európai országok a források 5 százalékát tudták megszerezni, ezért az arány növelése céljából a 
versenyképességi tanács 816 millió eurót rendel ezen országok pályázói részvételének növelésére. A 
kelet-közép-európai országok kutatói pedig sikeres pályázat esetén évi 8 ezer euró fizetésbónuszt is 
kaphatnak - mondta. 
A magyar pályázók 220 millió euró központi európai kutatás-fejlesztési forrást tudtak megszerezni 
2007 és 2012 között, az összes keret 0,7 százalékát, ez az arány közel megfelel Magyarország uniós 
GDP-hez való hozzájárulásának. Cél a következő, 2014-2020-as időszakban a GDP-hozzájárulásban 
mért szint tartása, illetve növelése, előbbi esetben 300 millió, utóbbinál 350 millió euró fejlesztési 
forrást kellene megszerezniük a magyar pályázóknak a központi brüsszeli keretből - ismertette az 
államtitkár. 
A korábbi időszak magyar tapasztalatai azt mutatják, hogy a központi európai kutatás-fejlesztési 
források megszerzésében a vállalkozások jelentős lemaradásban vannak a kutatóintézetekhez képest, 
ezen lehet változtatni a megnövekedett lehetőséggel - tette hozzá Cséfalvay Zoltán, aki szerint a 
magyar vállalkozások sikeresek forrásszerzésben, hiszen a beadott pályázatok egyötöde nyert, ami 
megfelel az uniós átlagnak. 
Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Horizon 2020 központi brüsszeli keret mellett a magyar 
pályázóknak lehetőségük lesz a Magyarország számára kohéziós és strukturális alapokban 
elkülönített uniós forrásokból mintegy 700 milliárd forint keret felhasználására kutatás-fejlesztés és 
innovációs célra. Ennek egyharmada pénzügyi eszköz, azaz kedvezményes hitel, garancia lesz, s a 
jövőben is lehet számítani a hazai kutatás-fejlesztési, innovációs forrásokra az innovációs alapban - 
fejtette ki. 
Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke az MTI-nek elmondta, hogy növelni 
szeretnék a kis- és középvállalkozások arányát a Horizon 2020 keretre pályázók körében, ehhez a 
hivatal segítséget nyújt a potenciális pályázóknak. 
Egyebek között a tervek szerint felmérik a kkv-k projektajánlatait a hamarosan induló H2020. gov.hu 
tematikus információs weboldalukon, s a korábbi pályázatok bírálóinak tapasztalataira építve 
igyekeznek a pályázatíráshoz szakmai segítséget nyújtani - fejtette ki a NIH elnöke. 
A szervezők tájékoztatása szerint a H2020 KKV Információs Napon közel 250 hazai kkv-k képviselői 
jelentek meg. 

 

BM EU Önerő Alap támogatás 2014 – Saját forrás kiegészítés helyi önkormányzatok és 
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataihoz 

A Magyar Közlöny 2014. évi 13. számában megjelent a belügyminiszter 6/2014. (I. 31.) BM rendelete 
a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról. 
A támogatás célja 
Helyi önkormányzatok és társulásaik által elnyert európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás 
kiegészítése vízgazdálkodási és környezetvédelmi (energetikai is) célú infrastrukturális fejlesztéséhez. 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
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 

Pályázók köre 
Helyi önkormányzat, társulás vagy általa alapított költségvetési szerv 
 
A pályázat részletei 
A BM EU Önerő Alap támogatás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg 
kérelmenként a 900 millió forintot. 
 
A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke – a (4)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem 
haladhatja meg a kérelmező saját forrásának 
 

 60%-át a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztés esetén, 

 50%-át a  környezetvédelmi célú, az  egészségügyi alapellátási vagy járóbeteg-szakellátási 
intézményben megvalósuló, a  szociális város-rehabilitációs célú infrastrukturális fejlesztés 
vagy belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztése esetén, 

 40%-át bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatot ellátó intézményben 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztés esetén, valamint megyei önkormányzat által benyújtott 
támogatási kérelem esetén 

 
BM EU Önerő Alap támogatás 
1. vízgazdálkodási célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében  
1. vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési, 
2. árvízvédelmi, illetve 
3. ivóvízminőséget javító fejlesztéshez, 
2. környezetvédelmi célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében  
1. települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtását, 
2. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítását, 
3. szennyvízelvezetést és -tisztítást, illetve 
4. önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épület energetika-hatékonyságának növelését 
szolgáló fejlesztéshez nyújtható. 
 
A támogatási kérelem benyújtása 
A támogatási kérelmet az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 
rendszer) keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a  
kincstár kérelmező székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. 
október 1-jéig lehet postai úton benyújtani. 
 
Határidő:  2014. október 1. 
 

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel 

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti 
azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező KKV-k elegendő önrész 
hiányában is belevághatnak beruházási céljaik megvalósításába. A Széchenyi Önerő Kiegészítő, 
illetve a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek által kínált lehetőség a KKV-k pályázati 
esélyeinek növelését és a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozzák. 
 
Kik igényelhetik? 
A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni 
vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági 
társaságként vagy szövetkezet formájában legalább két éve működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy 
a vállalkozásának ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi 
Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. 
 
Hitel összege 
Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió Ft, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet 
egészen 50 millió Ft-ig. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának 
megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie. 
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Hitel futamideje 
A hitel futamideje minimum 12, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos 
rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható. 
 
Hitel folyósítása 
A hitel folyósítása számla alapján történik. A vállalkozás a tőke törlesztésére akár 2 éves türelmi időt is 
kaphat, így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie. Naptári negyedéves és 
havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris. 
 
Kamat és költségek 
A hitel valamennyi előforduló költségét és díját a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciós listája 
tartalmazza. 
 
Hitel biztosítékai 
A hitel fő biztosítéka a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben 
a beruházás tárgya (de a Bank a hitelbírálat függvényében attól eltérő ingóságot, ingatlanfedezetet 
vagy a támogatás engedményezését is kérheti.) 
 
Hol igényelhető? 
Hitelkérelmét a regisztráló irodákban, azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a 
területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KAVOSZ Zrt. irodáinak valamelyikében nyújthatja be. Az 
Önhöz legközelebbi irodát megtalálja az irodakeresőben. 
 
A szükséges igénylési lapot ezekben az irodákban is beszerezheti, de letöltheti a weboldalukról is. 
 
Az irodákban dolgozó kollégák segítséget nyújtanak Önnek az adatok kitöltésében és a szükséges 
dokumentumok beszerzésében is. A regisztráló irodák a személyes benyújtás során befogadott 
hitelkérelmet az adott konstrukcióban résztvevő hitelintézetek közül az Ön által kiválasztott 
Bankba/Takarékszövetkezetbe továbbítják. A pozitív bírálatot követően a Bank/Takarékszövetkezet 
köti meg az Ön vállalkozásával a hitel- és kapcsolódó egyéb szerződéseket és nyitja meg a 
hitelkeretet, ill. folyósítja a kölcsönt. 
 
 


