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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:  
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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  

 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 
 
Benyújtotta a kormány Brüsszelnek a partnerségi megállapodást 
 
A kormány az elmúlt hét végén, határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek az Európai Unió 2014 és 2020 
közötti költségvetési ciklusára vonatkozó partnerségi megállapodást, amely lehetővé teszi a 
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Magyarországnak szánt 10 500 milliárd forintos forrás megnyitását - közölte a Miniszterelnökség 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára hétfőn Nagykanizsán. 
Csepreghy Nándor a Nyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak Szövetsége által 
szervezett regionális gazdasági évadnyitón azt is elmondta, hogy a tervek szerint a kormány március 
végéig az operatív programokat is benyújtja az Európai Bizottságnak. 
A remények szerint a mostani hétéves uniós költségvetési ciklusra vonatkozóan - először még 
a hazai költségvetés terhére - már az év közepén elindulhatnak az első pályázatok, de 
legkésőbb októberig az összes operatív program pályázatát ki tudják írni. 
 
 
Jelentősen nő a borászat támogatása 
 
Jelentősen nő a magyar szőlő- és borágazat támogatása, míg a 2012/2013-as borpiaci évben a 
támogatás összege 6,5 milliárd forint volt, addig a következő öt évben évi 29 millió eurót, vagyis 
mintegy 8,5 milliárd forintot használhat fel az ágazat - mondta Kardeván Endre a napokban 
Budapesten. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért 
felelős államtitkára a "Borjog és bormarketing 2014 konferencia" résztvevőinek a versenyképességet 
segítő kormányzati intézkedések közül példaként hozta az új hegyközségi törvény megalkotását, 
amely új alapokra helyezte a szakma hagyományait. Ennek nyomán egy új érdekképviseleti rendszer 
alakult ki, amelyben összeegyeztethetők a szőlőtermelők és a borkészítők érdekei. Az új törvény 
alapelve, hogy a hegyközségek életének alakításába azok a termelők szóljanak bele, akik helyben 
végzik tevékenységüket. 
 „Fontos a megemelt támogatási szint, mivel ezzel a hazai borászat növelheti a megművelt ültetvény 
nagyságát, és források lesznek arra is, hogy a szóban forgó ültetvények minőségét is javítsuk” – 
nyilatkozta Kocsis László egyetemi tanár. A PANNON Egyetem Georgikon Kar Kertészeti 
Tanszékének vezetője elmondta: „az elmúlt éveken a művelt szőlőterület ültetvényfelülete sokat 
csökkent. A szerkezetátalakításhoz kapcsolódó támogatások révén azonban modernebb ültetvények 
is létrejöhetnek.” 
Kocsis szerint a növekvő támogatás amiatt is hasznos lehet, mert az hozzájárulhat a biológiai alapok 
megújításához. „A támogatás révén megfelelő állapotban tarthatóak a törzsültetvények, amely 
megakadályozhatja az egyes fajták leromlását. A támogatás mostani növekedése üdvözlendő hír, és 
kifejezetten jól jön az ágazat számára” – tette hozzá Kocsis László. 
A plusz támogatás azért is jöhet jól, mert a hazai borászat egyik fő feladata ezekben az években a 
szőlőtelepítés. Az uniós jognak megfelelően 2016-tól már nem növelhetők a szőlőterületek, csak 
évente egy százalékkal, a telepítési kvótákat ezért addig igyekeznek kihasználni a tagállamok. A 
frissen telepített szőlőterület mennyisége az elmúlt három évben elérte a 8860 hektárt, amely 
csaknem 14 százaléka az összes magyar szőlőterületnek. „Mindez nagy megújulást jelent, amelynek 
zömét ráadásul a legnagyobb borvidékek telepítették” – jelentette ki a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának egy közelmúltban tartott sajtónyilvános eseményén Frittmann János borász.   
 
 
 
 
Pályázati hírek 

 

 
Panelprogram: gyorsan kell majd dönteni 
 
Bár a fejlesztési minisztérium tavaly azt ígérte, hogy idén februárban elindul a Panel III. program, a 
pályázatot még nem írták ki. Ha végre megjelenik, s megismerhetővé válik a pályázati lehetőség, a 
lakóközösségeknek hamar kell dönteniük, hiszen a források végesek. 
Jelenleg egyetlen energiahatékonysági pályázat sincs nyitva társasházaknak – mondta Kaplonyi 
György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke. Hamarosan azonban 
megjelenhet a Panel III. program pályázati kiírása. Hogy pontosan mikor, arra nem kaptunk konkrét 
választ a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM), annyi mindenesetre kiderült, hogy „a pályázati 
kiírás előkészítése folyamatban van”. Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter tavaly 
decemberben arról beszélt, a panellakások komplex felújítását ösztönző program első üteme 2014 
februárjában indul. 
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Gyanítható persze, hogy a szaktárca még a választások előtt elindítja a pályázatot, így az ígért 
februári időpontban már ugyan aligha, de jó eséllyel e hónapban megjelenhet a kiírás. 
Kaplonyi szerint a társasházi képviselőnek felelőssége, hogy tájékoztassa lakókat a pályázati 
lehetőségekről, s ha van érdeklődés, akkor mihamarabb társasházi közgyűlésen kell dönteni, hiszen a 
pályázati pénzek végesek, így a gyorsaság elsőrendű tényező. A gyakorlatban persze a közös 
képviselők általában ismerik annyira a lakókat, hogy valóban nyitottak-e az ilyen típusú lehetőségekre, 
vagy már a téma felvetését is zaklatásnak tekintik. A legjobb megoldás, ha mindenesetre minden lakó 
kap egy írásos tájékoztatást a pályázati lehetőségről. 
A pályázatfigyelés a társasházaknál nem értelmezhető, mivel kevés a pályázat, s ha mégis van, akkor 
nagy publicitást kap. A pályázatírás ugyan értelmezhető, de nem klasszikus közös képviselői feladat, 
arra inkább pályázatíró céget érdemes felfogadni. Igaz, a Panel III. pályázatnál az elnök szerint 
elképzelhető, hogy nem vonhatók majd be a piacon működő pályázati tanácsadó cégek, mert a 
minisztérium nem szeretné, hogy a tanácsadók fölözzék le a hasznot. Ám ebben az esetben is lehet 
elég dolga a közös képviselőnek a pályázat menedzselésével, ami Kaplonyi szerint nem elvárható 
plusz díjazás nélkül, bár a lakók rendszerint úgy vélik, ennek bele kell férnie a közös képviselő 
szokásos havi díjába. 
Egy jó – vagy rossz – pályázati lehetőség természetesen akár vitát is szíthat a lakóközösségben. 
Hogy a tulajdonosok mekkora arányú egyetértése szükséges a pályázáshoz, arra maga a pályázat is 
tartalmazni szokott kitételt, ám ha hitelről van szó, akkor a bank is beleszólhat – mondta Kaplonyi. 
Bármennyire is tanácsos a lakóközösségnek gyorsan dönteni, s jó lenne már akár most elkezdeni a 
gondolkodást, a pályázat várható feltételeiből érdeklődésünkre nem árult el semmit az NFM azon 
kívül, hogy a minisztérium koordinációjában egy zártkörű szakmai munkacsoport a „lehető 
legkedvezőbb pályázati feltételeket” igyekszik kidolgozni. 
A Panel III. program feltételei a Pályázati Útmutató hivatalos, a kormany.hu és a emi.hu internetes 
oldalakon történő megjelenésével válnak nyilvánossá. 
 
 
Pályázható 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  
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 Minimum: 10 millió Ft  

 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 
 
 
Felkészülés a 2014-2020-as költségvetési időszakra 
Induló cikksorozatunkban az előttünk álló 7 éves időszakban elérhető, mintegy 10000 milliárd 
Ft-ot jelentő támogatási keretet kívánjuk bemutatni. 
 
A 2007-2013 közötti tervezési időszakhoz képest koncepcionális váltás történt az EU részéről: 
elsődleges cél immár az Európai Unió versenyképességének erősítése, ezért a különböző  
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A Vidékfejlesztési Alap és a területalapú támogatások keretösszege ezen felül összesen 2500 mrd Ft. 
Vállalati partnereink részére jó hír: 4431 mrd Ft gazdaságfejlesztésre fordítható a GINOP, VEKOP, 
TOP és KEHOP programokon keresztül, mely az összes keret 59,10%-át teszi ki.  
Továbbá: a források 15%-a, azaz 1120 mrd Ft közvetlen a KKV-k fejlesztését fogja szolgálni! 
 
Az új szemlélet mellett új gazdasági súlypontok jelentek meg az alábbi keretösszegekkel: 
 
 

1. kutatás-fejlesztés: az előző tervezési ciklus (2007-2013) forrásainak 3-szorosa fog 
rendelkezésre állni, a források 11%-át teszi ki, mely 800 mrd Ft támogatást jelent 

2. foglalkoztatás: források 15%-a, 1100 mrd Ft – munkahelyteremtő beruházások 
(infrastruktúra-fejlesztések is), kiemelt célcsoportok foglalkoztatása, felnőttképzés, közvetlen 
foglalkoztatás-segítés 

3. energiahatékonyság: 2-szeres forrás fog rendelkezésre állni, amely 710 mrd Ft forrást jelent 
(9%) 

4. infokommunikációs fejlesztések: 2-szeres forrás, mely 320 mrd Ft-ot jelent (4%) 
 

5. turizmus: 200-250 mrd Ft a jelenlegi információk alapján, azonban a TOP-ban még 
rendelkezésre állhat további forrás 

 
Újdonság az ún. „célzott” vállalkozásfejlesztés, külön intézkedések és források az alábbi 
csoportok részére: 
 célcsoportok szerint: növekedési potenciál; fiatal vállalkozók; beszállítók; exportképes 

vállalkozások 
 kiemelt ágazatok: autó és járműipar; elektronikai iparágak, híradástechnika; egészségipar; 

gyógyszeripar; turizmus; mezőgazdaság., élelmiszeripar, élelmiszer-feldolgozás.; építő- és 
építőanyag ipar; logisztika; gépipar, szerszámgyártás; vegyipar 

 kiemelt térségek: Kiemelt városi növekedési zónák: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr; 
Szabad Vállalkozási Zónák: LHH, High-Tech központok térségei: Veszprém, Székesfehérvár; 
ipari szerkezetátalakítás térségei (régi nehézipari térségek) 

 
Nagymértékben növekedni fog a pénzügyi eszközök alkalmazása, mely az összes forrás cc 
10%-át, azaz 736 mrd Ft-ot jelent. A közvetlen KKV-fejlesztések esetében a források 25-30%-a 
pénzügyi eszközként  jut el a vállalkozásokhoz az alábbi formákban: 

Az operatív programok tervezésének indikatív forrásallokációja (a rendelkezésre álló források %-
ában és Forintban) 

Operatív programok 

Indikatív 
forrásallokáció 
A források %-
ában 

Indikatív 
forrásallokáció 
EU+hazai Mrd Ft 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
[GINOP] 
 

39,40 % 2 869,7 

Terület- és Településfejlesztési Operatív program [TOP] 
 

16,15% 1 175,3 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program 
[VEKOP] 
 

3.55% 259,6 

Központi és területi gazdaságfejlesztés összesen = 59,10% = 4 304,6 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP] 
 

10,94% 796,8 

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP [KEHOP] 
 

14,77% 1 075,8 

Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program [KOP] 
 

13,69% 997,1 

Végrehajtási Koordinációs Operatív Program 
 

1,50% 109,3 

Összesen = 100,00% = 7480 
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 refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek  
 garancia- és viszont-garancia termékek 
 Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 
 célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság 

javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is) 
 kombinált hitel,- és garancia eljárások 
 
 
A vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások alkalmazása az alábbi logika alapján fog 
megjelenni a pályázati konstrukciókban: 

 
 

Tájékoztató a „HORIZON2020” keretprogramról 

 
A Horizont 2020 keretprogram első ízben foglalja egységes keretbe valamennyi európai uniós 
kutatás- és innováció finanszírozási eszközt. Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy 
a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító és sokunk életét jobbá tévő innovatív 
termékek és szolgáltatások születhessenek. 
A Horizont 2020 keretprogram három alapvető fontosságú célkitűzésre összpontosít a támogatások 
odaítélésekor.  
Vállalati ügyfeleink részére a keretprogram II. prioritása, az „Ipari vezető szerep”, összesen 20 280 
m € támogatás lehívására kínál lehetőséget.  
 
Kiknek ajánljuk? 

 Az innovatív KKV-k minden típusa számára, amelyek fejlődésre, növekedésre és nemzetközi 
szintre lépésre készek 

 Bottom-up megközelítés a „Vezető szerep az ipari technológiák területén” programok szabta 
keretekben 

 Csak KKV-k pályázhatnak támogatásért, egy-egy KKV önállóan is pályázhat 

 A legjobb európai cégek versenye – DE kevés nyertes, szigorú értékelésen alapuló védjegy 
Részvételi szabályok röviden: 

 A részvételre jogosultak köre: bármely jogalany, bármely nemzetközi szervezet (a Közös 
Kutatóközpont tagállami jogalanyokkal megegyező jogokkal és kötelezettségekkel vehet 
részt). 

 Feltételek: legalább három egymástól független jogalanynak, legalább három különböző 
államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel rendelkezvén kell 
együttműködnie. 
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 Finanszírozási formái: a támogatási intenzitás elérheti a 100%-ot, piacközeli tevékenységek 
esetén a 70%-ot, a közvetett költségek pedig 20% flat rate-n finanszírozódnak (pénzdíj, 
beszerzés, kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés, pénzügyi eszközök) 

 Kiválasztási és odaítélési kritériumok: kiválóság, hatás, a végrehajtás minősége és 
hatékonysága  

 Három fázisból álló finanszírozás: 

 1. fázis: koncepció kidolgozása - Elképzelés és megvalósíthatósági elemzés; max. 6 hónap 
időtartam áll rendelkezésre, átalány: 50.000 € 

 2. fázis: demonstráció - Fejlesztés, prototípuskészítés, tesztelés, kísérletezés, modellezés, 
felmérés, piaci minta elkészítése; 12-24 hónap projektidőszak, 1-2,5 m € támogatási összeg, 
70%-os támogatási mérték mellett 

 3. fázis: piacosítás - A magánfinanszírozáshoz jutás elősegítése pénzügyi eszközökön 
keresztül (kockázatfinanszírozási eszközök) 

 
Tématerületei: 
1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén 
Cél a technológiák közötti kölcsönhatások kiaknázása, egyedi technológiák összekapcsolása és 
integrálása, piackész rendszerek kialakításának elősegítése. Kulcsfontosságú alaptechnológiák: ICT, 
nanotechnológia, fejlett anyagok, biotechnológia, korszerű gyártás és feldolgozás, űrkutatás 
1.1 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
1.2. Nanotechnológia 
1.3. Fejlett anyagok 
1.4. Biotechnológia 
1.5. Korszerű gyártás és feldolgozás 
1.6. Világűr 
 
2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás 
Célja elősegíteni a meglévő piaci hiányosságok pótlását a kutatás és innováció területén a KKV-k 
fejlesztéseihez és növekedéséhez. Ez az alábbi két eszköz segítségével kívánja támogatni: 
2.1 Adósságfinanszírozó eszköz 
2.2. Tőkefinanszírozó eszköz 
2.3. Egyedi megvalósítási szempontok 
 
3. Innováció a KKV-knál 
Az innováció minden típusának előmozdítása az innovatív KKV-k valamennyi típusa számára. Cél a 
nagy kockázatú kutatás és innováció kezdeti szakaszaiban fennálló finanszírozási rés áthidalása és 
ezáltal az áttörést jelentő innováció és kutatási eredmények gyakorlatba való átültetése és 
kereskedelmi bevezetése. 
3.1 A kkv-támogatás fősodorba való bevonása 
3.2. Egyedi támogatás 
Felmerülő kérdéseik esetén tanácsadó kollégáink állnak rendelkezésre! 
 
 
Könnyebben jöhet az uniós pénz 
 
Csepreghy: egyszerűbben juthatnak fejlesztési forrásokhoz a vállalkozások. Innovációra a kormány a 
következő hét évre 600 milliárd forintot különített el. 
A korábbinál egyszerűbben és gyorsabban juthatnak hozzá az uniós fejlesztési forrásokhoz a 
vállalkozások - mondta Csepreghy Nándor, a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes 
államtitkár szombaton az Uniós fejlesztések nyílt napja című programsorozat szegedi állomásán tartott 
sajtótájékoztatón. 
 
Az ország a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban a források 60 százalékát 
gazdaságfejlesztésre fogja felhasználni. A kormány által elfogadott és Brüsszelbe benyújtott 
partnerségi megállapodás alapján a kis- és közepes vállalkozások az egymillió euró (mintegy 300 
millió forint) alatti támogatásokhoz a normatív feltételek teljesítése esetén automatikusan juthatnak 
majd hozzá. A tervek szerint az első kiírások már a nyár végén megjelenhetnek. 
A politikus kifejtette: a magyar vállalkozások akkor válhatnak igazán sikeressé, ha jelentős kutatás-
fejlesztési, innovációs potenciállal bírnak. Uniós átlagban a vállalkozások 30 százaléka folytat 
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innovációt, Magyarországon ez az arány csupán 13 százalék. Ezen javíthat a következő hét évben az 
a 600 milliárd forint, melyet a kormány elkülönített erre a célra. 
 
 
Vállalkozása van? Gyökeres változás! 
 
Forradalmi változásokat hozott a gazdasági életben a nemzeti ünnep napja. A félmilliós kft-kre 
tőkeemelés vagy cégforma-módosítás vár, cégvezetők személyes vagyonukkal is felelnek 
döntéseikért. 
 
 
EU-források: Meglepetés érheti a pályázókat  
 
A 2011-től elindult Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési pályázatai – amelyek az uniós pályázati 
kiírásokat jelentették –, jelentősen enyhítettek a pályázatokon való indulás feltételein. A 
gazdaságfejlesztés terén a gazdálkodásra vonatkozó feltételek között mindössze két feltétel maradt 
meg, amelyek közül különösen az egyik bír jelentőséggel. E szerint nem nyújtható támogatás azon 
pályázó részére, akinek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 
csökkent 
A kritérium az elmúlt években azt jelentette, hogy annak a cégnek, amelynek a saját tőkéje nem érte 
el az 500 ezer forintot – ami a jogszabályi minimum volt – nem indulhatott a pályázati kiírásokon. 
Egyesek a saját tőkét gyakran összekeverik a törzstőkével, így mindig csodálkozásra adott alapot, 
amikor valaki arról értesült, hogy az ő cégének saját tőkéje a jogszabályi minimum alá csökkent. 
Ennek az volt általában az oka, hogy a saját tőkébe a tárgy évi vagyonváltozás, azaz a mérleg szerinti 
eredmény is beletartozik, ami ha negatív volt, azaz a cég veszteséget termelt, akkor a saját tőkét 
negatívba vitte. Amíg a törzstőke jogszabályi minimuma 500 ezer forint volt, ez a szabály csak a 
tartósan veszteséges cégek esetén jelentett általában problémát, a mostani 3 millióra való emeléssel 
viszont még az elmúlt években nyereséges cégek sem biztos, hogy elérik majd ezt a magas értéket. 
Ha a szabály a 2014-2020-as uniós kiírásoknál is érvényben marad, úgy sok vállalkozást kizárhatnak 
az EU-s pályázati lehetőségekből. Megoldást jelenthet a problémára a törzstőke tulajdonosok általi 
mielőbbi megemelése, vagy a betéti társasággá, közkereseti társasággá való visszaalakulás, amely 
bár presztízsben kisebb rangot ad majd a cégnek, viszont a vállalkozás indulhat az uniós kiírásokon, 
amely esetenként sokmilliós támogatással kecsegtet. 
A szabályok szerint a vállalat nyereségéből a tagok feltölthetik a tőkét a következő két évben, ám ezt 
erős korlátozásokkal is ösztönzi a jogszabály. A tőkerendezésig a cég nem fizethet osztalékot, 
tulajdonosai pedig menedzsmentdíj, alapanyag-vételár, bérleti díj jogcímén se vehetnek belőle ki 
pénzt. 
 
 
Személyes vagyonukkal is felelnek az ügyvezetők 
 
Márciustól veszélyesebbé válhat a cégvezetők élete is. A szabályok szerint ezután akkor is személyes 
vagyonukkal felelnek az okozott kárért, ha azt vezető tisztségviselői minőségükkel összefüggésben 
okozták. A módosításnak alighanem az volt a célja, hogy a vezetők vállalataik mögé bújva ne tudjanak 
szándékosan kárt okozni másoknak anélkül, hogy bármiféle kötelezettségvállalási felelősségük lenne. 
Az új Ptk. szerint a cég és a vezetője a károsultnak egyetemlegesen felel "a szerződésen kívül okozott 
károkért". Sok-sok millió forintnyi magánvagyon kerülhet veszélybe egy apróság miatt. 
Az egyetemleges felelősség miatt csak a felperesen múlik, hogy a kártérítési igényét a vállalattal, 
annak vezetőjével, avagy mindkettejükkel szemben nyújtja-e be. Egy-egy vitás helyzet is súlyos 
következményekkel járhat eztán a vezetők számára. Ha egy cég székhelyén valakit baleset ér, mert a 
felmosás miatt csúszóssá vált a folyosó, s nem voltak elhelyezve erre figyelmeztető táblák, akkor a 
polgári per során az ügyvezető személyes felelőssége is megállapítható 
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Pályázati hírek 
 
 
Panelprogram: gyorsan kell majd dönteni 
 
Bár a fejlesztési minisztérium tavaly azt ígérte, hogy idén februárban elindul a Panel III. program, a 
pályázatot még nem írták ki. Ha végre megjelenik, s megismerhetővé válik a pályázati lehetőség, a 
lakóközösségeknek hamar kell dönteniük, hiszen a források végesek. 
Jelenleg egyetlen energiahatékonysági pályázat sincs nyitva társasházaknak – mondta Kaplonyi 
György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke. Hamarosan azonban 
megjelenhet a Panel III. program pályázati kiírása. Hogy pontosan mikor, arra nem kaptunk konkrét 
választ a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM), annyi mindenesetre kiderült, hogy „a pályázati 
kiírás előkészítése folyamatban van”. Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter tavaly 
decemberben arról beszélt, a panellakások komplex felújítását ösztönző program első üteme 2014 
februárjában indul. 
Gyanítható persze, hogy a szaktárca még a választások előtt elindítja a pályázatot, így az ígért 
februári időpontban már ugyan aligha, de jó eséllyel e hónapban megjelenhet a kiírás. 
Kaplonyi szerint a társasházi képviselőnek felelőssége, hogy tájékoztassa lakókat a pályázati 
lehetőségekről, s ha van érdeklődés, akkor mihamarabb társasházi közgyűlésen kell dönteni, hiszen a 
pályázati pénzek végesek, így a gyorsaság elsőrendű tényező. A gyakorlatban persze a közös 
képviselők általában ismerik annyira a lakókat, hogy valóban nyitottak-e az ilyen típusú lehetőségekre, 
vagy már a téma felvetését is zaklatásnak tekintik. A legjobb megoldás, ha mindenesetre minden lakó 
kap egy írásos tájékoztatást a pályázati lehetőségről. 
A pályázatfigyelés a társasházaknál nem értelmezhető, mivel kevés a pályázat, s ha mégis van, akkor 
nagy publicitást kap. A pályázatírás ugyan értelmezhető, de nem klasszikus közös képviselői feladat, 
arra inkább pályázatíró céget érdemes felfogadni. Igaz, a Panel III. pályázatnál az elnök szerint 
elképzelhető, hogy nem vonhatók majd be a piacon működő pályázati tanácsadó cégek, mert a 
minisztérium nem szeretné, hogy a tanácsadók fölözzék le a hasznot. Ám ebben az esetben is lehet 
elég dolga a közös képviselőnek a pályázat menedzselésével, ami Kaplonyi szerint nem elvárható 
plusz díjazás nélkül, bár a lakók rendszerint úgy vélik, ennek bele kell férnie a közös képviselő 
szokásos havi díjába. 
Egy jó – vagy rossz – pályázati lehetőség természetesen akár vitát is szíthat a lakóközösségben. 
Hogy a tulajdonosok mekkora arányú egyetértése szükséges a pályázáshoz, arra maga a pályázat is 
tartalmazni szokott kitételt, ám ha hitelről van szó, akkor a bank is beleszólhat – mondta Kaplonyi. 
Bármennyire is tanácsos a lakóközösségnek gyorsan dönteni, s jó lenne már akár most elkezdeni a 
gondolkodást, a pályázat várható feltételeiből érdeklődésünkre nem árult el semmit az NFM azon 
kívül, hogy a minisztérium koordinációjában egy zártkörű szakmai munkacsoport a „lehető 
legkedvezőbb pályázati feltételeket” igyekszik kidolgozni. 
A Panel III. program feltételei a Pályázati Útmutató hivatalos, a kormany.hu és a emi.hu internetes 
oldalakon történő megjelenésével válnak nyilvánossá. 
Társadalmi egyeztetésen a versenyképes IKT szektort támogató felhívás tervezete 
Elindult az Új Széchenyi Terv keretében a Versenyképes IKT szektor fejlesztése (GOP-3.3.4.) felhívás 
társadalmi egyeztetése. 
A pályázati kiírás célja, hogy az IKT, vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő 
vállalkozások - elsősorban KKV-k - nemzetközi piaci lehetőségei bővüljenek, és az Európai Unió 
Horizon 2020 programjában való aktív részvételük növekedjen. 
A pályázat keretében 1 milliárd forint áll rendelkezésre a 2014-2015. évekre. 
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. március 31-ig várják a véleményezésre 
kialakított partnerségi fórumban. 
 
 
 
 
Hírek 
 
 
Horizon 2020: KKV-t támogató eszköz – 2014 (SMEINST-2014) bemutatása DRS-17-2014  
 
7. téma: Létfontosságú infrastruktúrák védelme, KKV-t támogató eszköz: 
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„Városi könnyű célpontok valamint városi létfontosságú infrastruktúrák védelme” (DRS-17-2014) 
A pályázat 3 szakaszban nyújtható be. Az első két szakasz esetében a benyújtás az alábbi 
határnapok figyelembevételével történhet: 

o szakasz: 2014.06.18, 2014.09.24, 2014.12.17 
o szakasz: 2014.10.09, 2014.12.17 

 
Sajátos kihívások: 
A felhívás célja, hogy a kis- és középvállalkozásokat ösztönözze, hogy részt vegyenek a kutatás-
fejlesztésben, kiváltképp pedig, hogy elősegítse valamint  felgyorsítsa a kifejlesztett termékek és 
szolgáltatások piacra jutását.  
Az intézkedések és tevékenységek sajátos kihívásai kapcsolódnak a városi könnyű célpontok és a 
városi létfontosságú infrastruktúrák védelméhez. 
Különös figyelmet kell fordítani a „városi könnyű célpontokra”, amelyek növekvő biztonsági 
fenyegetésnek vannak kitéve. Ezek azok a nyílt városi területek, ahol nagy számban vannak jelen 
emberek, ahol mindennapos tevékenységüket végzik vagy különleges eseményeken vesznek részt. 
Ezek közé tartoznak a parkok, terek, piacok, bevásárlóközpontok, vasúti- és buszpályaudvarok, 
utasterminálok, szállodák, nyaralóhelyek, kulturális és történelmi helyek, vallási és oktatási központok, 
bankok.  
Az Európai Program a Létfontosságú Infrastruktúrák Védelméért (nemzetközi rövidítése: EPCIP) 
programban listázott létfontosságú infrastruktúrák szektorai, amelyek magukban foglalják többek 
között az energetikai létesítményeket és hálózatokat, kommunikációt és az ICT-t, pénzügyeket 
(bankok, biztosítás, egyéb pénzügyi szolgáltatások) ellátási láncot és a kormányt, amelyek nem csak 
nemzeti szinten fontosak, hanem városi értelemben is létfontosságú infrastruktúrának számítanak. 
 
Támogatás célja 
A támogatás 3 különálló szakaszból áll, amelyhez a pályázók mentorálási és coaching szolgáltatást is 
igénybe vehetnek. A résztvevők pályázhatnak az első szakaszra azzal a céllal, hogy a 2. szakaszra 
egy későbbi időpontban jelentkeznek, vagy közvetlenül a 2. szakasz is pályázható. 
 
Támogatható szervezetek 
Önállóan pályázhatnak azon mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyeknek a székhelye az EU 
tagállamban, vagy a Horizon 2020 társult országaiban székhellyel rendelkeznek. 
Támogatási intenzitás 70% 
 
1. szakasz, Elképzelés és megvalósíthatósági elemzés 
Az első szakaszban a megvalósíthatósági tanulmányt kell kidolgozni műszaki, gyakorlati valamint a 
gazdasági életképesség igazolásához. Ebben bemutatásra kerül az ötlet vagy koncepció jelentős 
innováció tartalma: új termékek szolgáltatások és technológiák, vagy meglévő technológiák új piaci 
alkalmazása.  
A tevékenységek többek között magukban foglalják a kockázatértékelést, a piackutatást, a 
felhasználók bevonását, a szellemi tulajdon menedzsmentet, az innováció stratégiai menedzselését, 
partnerkeresését és a megvalósíthatóság vizsgálatát. 
A vállalkozások azon nehézségét, hogy a jövedelmezőséget az innováción keresztül valósítsák meg, 
már az első szakaszban be kell mutatni és elemezni valamint a 2. szakaszban alkalmazni. Ez 
biztosítja, hogy növelhető legyen a beruházási hozam és az innovációs tevékenység. A projektötlet 
alapján ki kell dolgozni a kiinduló üzleti tervet.  A projektjavaslatnak az üzleti terv alapján tartalmaznia 
kell az üzleti koncepciót és az projekt számszerűsíthető eredményeit, és az eredményesség feltételeit.  
A projekt időtartalma 6 hónap, az elnyerhető támogatás 50 000 €. 
 
2. szakasz, K+F demonstráció, piaci minta 
A második szakaszban a tevékenység középpontjában a piaci minta (demonstráció), tesztelés, 
prototípus, kísérleti fázis, arányos nagyítás, miniatürizálás, tervezés, piaci bevezetés stb állnak. Ezek 
célja, hogy az innovációs ötlet minél előbb a piacra bevezethető legyen. A pályázatnak egy, az 1. 
szakaszban vagy más módon részletesen kidolgozott üzleti terven kell alapulnia. 
A projektek időtartama 12 és 24 hónap, az elnyerhető támogatás 500 000 – 2 500 000 €. 
 
3. szakasz Piacosítás 
A projekt piaci bevezetése. 
Várható hatások 
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A KKV-k teljesítményének és nyereségességének fokozása azáltal, hogy egyesítik és átalakítják az új 
és meglévő tudást innovatív, újszerű és versenyképes megoldásokká, ezáltal megragadva az európai 
és globális üzleti lehetőségeket. 
Magánbefektetések mértékének növelése az innováció területén 
A várt hatást világosan meg kell határozni minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt (pl. 
árbevétel, foglalkoztatás, üzleti lehetőségek megragadása, megtérülés, nyereség) 
Várhatóan a program proaktívan kezeli a felhasználók igényeit és követelményeit a nemzetközi 
bűnüldöző szervek, állami és magán kritikus infrastruktúrák és hálózatok esetében. 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, hívja Miklós István Gábort a +3630-381-5390-s 
számon! 
 
 
Horizon 2020: KKV-t támogató eszköz – 2014 (SMEINST-2014) bemutatása SIE-01-2014 
 
Horizon 2020: KKV-t támogató eszköz – 2014 (SMEINST-2014) 
téma: Létfontosságú infrastruktúrák védelme, KKV-t támogató eszköz: 
„KKV-k innovációs potenciáljának ösztönzése az alacsony széndioxid kibocsátású energetikai 
rendszerek területén” (SIE-01-2014) 
A pályázat 3 szakaszban nyújtható be. Az első szakasz esetében a benyújtás az alábbi határnapok 
figyelembevételével történhet: 

1. szakasz: 2014.06.18, 2014.09.24, 2014.12.17 
Sajátos kihívások: 
A KKV-k meghatározó szerepet játszanak az energiaforrásokat hatékonyan hasznosító, 
költséghatékony és gazdaságos technológiák fejlesztésében, amelyek hozzájárulnak a széndioxid 
kibocsátás csökkenéséhez és hatékonyabb fenntartható rendszerek megvalósításához.  A 
fejlesztendő technológiáknak jelentősen hozzá kell járulniuk valamennyi, a „Horizon 2020 Társadalmi 
Kihívások, Biztonságos, tiszta és hatékony energia” dokumentumban meghatározott kihívásoknak, 
különösen: 

 Az energiafelhasználás és az ökológiai lábnyom csökkentése „smart” és fenntartható módon  

 Alacsony költségű, alacsony széndioxid kibocsátású villamos hálózatok (beleértve a megújuló 
energiákat és az újrahasznosítást) 

 Alternatív energiaforrások és mobil energiaforrások 

 Egységes, „smart” európai villamos hálózat 

 Új ismeretek és technológiák 

 Hatékony döntéshozatal és nyilvános szerepvállalás 
 
Támogatás célja 
A támogatás 3 különálló szakaszból áll, amelyhez a pályázók mentorálási és coaching szolgáltatást is 
igénybe vehetnek. A résztvevők pályázhatnak az első szakaszra azzal a céllal, hogy a 2. szakaszra 
egy későbbi időpontban jelentkeznek, vagy közvetlenül a 2. szakasz is pályázható. 
 
Támogatható szervezetek 
Önállóan pályázhatnak azon mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyeknek a székhelye az EU 
tagállamban, vagy a Horizon 2020 társult országaiban székhellyel rendelkeznek. 
 
1. szakasz, Elképzelés és megvalósíthatósági elemzés 
Az első szakaszban a megvalósíthatósági tanulmányt kell kidolgozni műszaki, gyakorlati valamint a 
gazdasági életképesség igazolásához. Ebben bemutatásra kerül az ötlet vagy koncepció jelentős 
innováció tartalma: új termékek szolgáltatások és technológiák, vagy meglévő technológiák új piaci 
alkalmazása.  
A tevékenységek többek között magukban foglalják a kockázatértékelést, a piackutatást, a 
felhasználók bevonását, a szellemi tulajdon menedzsmentet, az innováció stratégiai menedzselését, 
partnerkeresését és a megvalósíthatóság vizsgálatát. 
A vállalkozások azon nehézségét, hogy a jövedelmezőséget az innováción keresztül valósítsák meg, 
már az első szakaszban be kell mutatni és elemezni valamint a 2. szakaszban alkalmazni. Ez 
biztosítja, hogy növelhető legyen a beruházási hozam és az innovációs tevékenység. A projektötlet 
alapján ki kell dolgozni a kiinduló üzleti tervet.  A projektjavaslatnak az üzleti terv alapján tartalmaznia 
kell az üzleti koncepciót és az projekt számszerűsíthető eredményeit, és az eredményesség feltételeit.  
A projekt időtartalma 6 hónap, az elnyerhető támogatás 50 000 €. 
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2. szakasz, K+F demonstráció, piaci minta) 
A második szakaszban a tevékenység középpontjában a piaci minta (demonstráció), tesztelés, 
prototípus, kísérleti fázis, arányos nagyítás, miniatürizálás, tervezés, piaci bevezetés stb állnak. Ezek 
célja, hogy az innovációs ötlet minél előbb a piacra bevezethető legyen. A pályázatnak egy, az 1. 
szakaszban vagy más módon részletesen kidolgozott üzleti terven kell alapulnia. 
A projektek időtartama 12 és 24 hónap, az elnyerhető támogatás 500 000 – 2 500 000 €. 
 
3. szakasz Piacosítás 
A projekt piaci bevezetése. 
 
Várható hatások 
A KKV-k teljesítményének és nyereségességének fokozása azáltal, hogy egyesítik és átalakítják az új 
és meglévő tudást innovatív, újszerű és versenyképes megoldásokká, ezáltal megragadva az európai 
és globális üzleti lehetőségeket. 
A termékek piaci bevezetése és az innovációs eredmények terjesztése összhangban a Horizon 2020 
Társadalmi Kihívások, Biztonságos, tiszta és hatékony energia” dokumentumban meghatározott 
kihívásokkal. 
Magánbefektetések mértékének növelése az innováció területén 
A várt hatást világosan meg kell határozni minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt (pl. 
árbevétel, foglalkoztatás, üzleti lehetőségek megragadása, megtérülés, nyereség) 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, hívja Miklós István Gábort a +3630-381-5390-s 
számon! 
 
 
Uniós források elosztása 
 
Már lekötötték az összes a 2007-2013-as időszakban a vállalkozások számára rendelkezésre álló 
uniós forrást – tudtuk meg a Miniszterelnökségtől. A következő 2014-2020-as ciklus új pályázatai 
várhatóan októberben jelenhetnek meg, de a kormány saját felelősségére addig is megnyithat pár 
forrást. 
Bár a cégek számára elérhető forrásokat már mind lekötötték, előfordulhat, hogy az elállásokból, 
illetve a meg nem valósult pályázatokból visszacsorgó forrásokból új kiírások jelennek meg - közölte a 
Miniszterelnökség. Ugyanakkor ennek esélyét csökkenti, hogy a túlvállalások és a tartaléklisták miatt 
minden esetlegesen felszabaduló forrás gyors felhasználása már így biztosítva van - akár újabb 
kiírások hiányában is. 
Az, hogy mikor jelenhetnek meg az új pályázatok sok mindenen múlik. Fontos lépés volt, hogy a 
március 7-én megjelent kormányrendeletet követően kormány elküldte a partnerségi megállapodást is 
az Európai Uniónak. Ez a dokumentum rögzíti a következő hét év uniós forrásainak felhasználásának 
keretfeltételeit, innentől kezdve három hónap áll az operatív programok (op) benyújtására. A jelenlegi 
elképzelések szerint a kormány nem várná meg a határidőt, hanem még március végéig megtenné 
ezt. 
 
 
Kockáztathat a kormány 
 
A 2014-20-as források terhére új pályázatokat kiírni csak ezt követően lehet - tudatta a 
Miniszterelnökség, ám hozzátették, hogy tagállami kockázatra már ezt megelőzően megindulhat a 
pályáztatás. Ez a megoldás főképp ott merülhet fel, ahol kicsi a kockázata annak, hogy az Európai 
Bizottság később olyan döntést hozna, hogy nem támogatja az adott fejlesztési célt. Tipikusan ilyen 
lehet a kis- és középvállalkozások fejlesztése, azon belül is a kutatás-fejlesztés vagy például az 
energetikai projektek támogatása. 
A Miniszterelnökség válasza szerint a kormány az operatív programok március végi megtárgyalását 
követően dönt majd abban a kérdésben, hogy élni fog-e az előzetes kiírások lehetőségével, és ha 
igen, akkor milyen területeken. 
 
Amennyiben beválnak a kormányzati jóslatok és 2014-ben valóban 2 százalék felett nő a magyar 
gazdaság, akkor az ezáltal felszabaduló forrásokkal kiegészíthetik a régióba jutó uniós pénzeket - 
mondta decemberben Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes-államtitkára. A hazai források 
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bevonásának az is az előnye, hogy ezeknél jóval nagyobb lehet a mozgástér, mint az uniós 
támogatásoknál. 
Amennyiben nem lépi meg ezt a magyar fél, úgy a pályázatok várhatóan az év második felében 
jelennek meg, a kormányzati szereplők az utóbbi időben októberi indulásról beszéltek. 
 
 
Mire lesz pénz a következő hét évben? 
 
A kormányzat régóta hangoztatott célja, hogy a 2014-2020-as ciklusban elérhető összes forrás, azaz 
jelenlegi árfolyamon mintegy 7500 milliárd forint 60 százalékát gazdaságfejlesztésre lehessen 
fordítani. Ezt a célt az EU-val is sikerült elfogadtatni, így nem csoda, hogy az operatív programok (op) 
közül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP-ra jut majd a legtöbb pénz, mégpedig 2718,5 milliárd. 
Gazdaságfejlesztésre egyébként összesen 4431 milliárd forintot költene az kormányzat az uniós 
forrásokból. 
Fontos tudnivaló, hogy a jövőben nagyobb szerephez jutnak a visszatérítendő források, a vissza nem 
térítendő eszközöket csak akkor adnak a cégeknek, ha ezek a források a gazdaság-, vagy a 
vállalkozó szektor egészét segíti - ilyen lehet például az ipari parkok fejlesztése. A két támogatási 
módszert kombinálva is használnák, például az induló vállalkozások, a beszállítók, vagy a gyors 
növekedés előtt állóknál. 
 
 
Az operatív programok közötti forráselosztás 2014-2020 (milliárd forint) 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP:  2718,5 

 Terület- és Településfejlesztési OP:  1157 

 Versenyképes Közép-Magyarország OP:  269,3 

 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP:   884,9 

 Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP: 1117,8 

 Integrált Közlekedésfejlesztés OP:  1034,2 

 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés OP: 298,5 
Összesen 7480 

Forrás: NGM 
A forrásoknak a 15 százaléka, mintegy 1100 milliárd forint közvetlenül a foglalkoztatást segíti, melyen 
belül akár infrastruktúra-fejlesztés is finanszírozható. A forrásoknak 9 százaléka, mintegy 710 milliárd 
forint jut energiahatékonyságra, míg 4 százalék az infokommunikációs szektor erősítésére mehet el, 
de a turizmus is kap 200-250 milliárdot, míg kutatás-fejlesztésre az összes összeg 10 százaléka 
juthat. 
A közlekedés fejlesztésére és erősítésére mintegy 1200 milliárdot költenénk a következő hét évben, 
amelyből körülbelül egyenlő arányban finanszíroznák a vasúti, a közúti, illetve városi és elővárosi 
fejlesztéseket. 
 
A kkv-k fejlesztésénél, a k+f+i-nél, az energiahatékonyságnál, illetve az infokommunikációs 
fejlesztéseknél a forrás 25-30 százaléka juthat el így az érintettekhez 
 
 


