2007. januári hírek
Egy intézkedést egy közreműködő szervezet kezel a HEFOP lebonyolítási rendszerében
Megalakult a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Január 30.: az első uniós támogatású kiírások startja
Egyszerűsödött a támogatás kifizetés igénylések rendje
Utolsó körben az első pályázatok
Újra itt a sztárpályázat - Csaknem 20 milliárd forint vállalati technológiafejlesztésre az idén
Adóváltozások 2007. január 1-jétől
Közbeszerzés 2006-ban: Közel 2.000 milliárd forint
Idén is indul a lakossági energiatakarékossági program.
Új pályázati lehetőségek!
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
GOP-2007-2.1.1/A
Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára
GOP-2007-2.1.1/B
Komplex vállalati technológiafejlesztés
GOP-2007-2.1.1/C
Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben kis- és középvállalkozások számára
GOP-2007-2.1.2/B
Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben
GOP-2007-2.1.2/C
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
TÁMOP-2.1.3/07/1
Hamarosan nyílnak a pályázati ablakok
Megtanult pályázni az ország
2006. december 28-án jelentek meg az NCA 2006. évi II. körös pályázatai kiírásai
Újabb hét év és fejlesztési terv indul
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Egy intézkedést egy közreműködő szervezet kezel a HEFOP lebonyolítási rendszerében
2007. január 1-től a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében megvalósuló
projektek monitorozását és ellenőrzését intézkedésenként egy-egy közreműködő szervezet végzi.
Korábban az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott HEFOP-projektek esetében a
szerződéskötést követően három szervezet együtt végezte az egy-egy intézkedéshez kapcsolódó
monitoring feladatokat: a szakmai közreműködő szervezet (a foglalkoztatási és felnőttképzési
projektek esetében az ESZA Kht.), az eljárásrendi monitoringért felelős szervezet (Foglalkoztatási
Hivatal ESZA Főosztálya), valamint a pénzügyekért felelős közreműködő szervezet (Magyar
Államkincstár). 2007. január 1-től ez megváltozik, egy intézkedést egy közreműködő szervezet kezel,
így a HEFOP 1.3, 2.3, 3.4 és 3.5 intézkedései esetén mindent az ESZA Kht. intéz: a jelenlegi szakmai
monitoring feladatok mellett az eljárásrendi illetve a pénzügyi monitoring ill. ellenőrzési feladatokat is
ellátja.
A korábbi intézkedések mellett az ESZA Kht. vette át a HEFOP 1.1 ˝A munkanélküliség megelőzése
és kezelése˝, a HEFOP 3.2 ˝A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése˝, valamint a
HEFOP 4.1 ˝Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése˝ intézkedések monitorozását is.
Mivel a változások számos ponton a Kedvezményezetteket is érint(het)ik, őket levélben is
tájékoztattuk a változásokról, kapcsolattartójukról.
Az eljárásrendi módosításokból adódóan a HEFOP keretében az ESZA Kht. lebonyolításában
megvalósuló projektek tekintetében a projekt végrehajtással kapcsolatos minden dokumentumot, így
 a Projekt Előrehaladási Jelentést és a hozzá kapcsolódó korrekciót és egyéb dokumentációt
 az Egyszerűsített Projekt Előrehaladási Jelentést
 a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést és a hozzá kapcsolódó korrekció és egyéb dokumentációt
 a Fenntartási Jelentést és a hozzá kapcsolódó dokumentációt
 a Szerződésmódosítás dokumentumait,
 a Kérvényeket és bejelentő/tájékoztató leveleket
• és az egyéb dokumentumokat
postai küldeményként az alábbi címre kell küldeni:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
1146 Budapest, Hermina út 17.
vagy
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
1385 Budapest, Pf. 818.
Ugyancsak megváltozott a személyes és telefonos kapcsolattartás rendje, a Kedvezményezett
szervezetek projektjük minden ügyének tekintetében az ESZA Kht. adott programmal foglalkozó,
kapcsolattartásra kijelölt munkatársát kereshetik munkanapokon 10-14 óráig.
Emellett továbbra is rendelkezésre áll az ESZA Kht. Strukturális Alapok Ügyfélszolgálata, melyet az
1/471-7696-os telefonszámon, az EUtamogatas@esf.hu e-mail címen, levélben, faxon valamint
honlapunkon keresztül lehet elérni.
Reméljük, hogy a változások segítik a hatékonyabb projektmegvalósítást és elszámolást!
Brüsszel kiskorúnak tartja az intézményrendszert
Január 16-án tartják az első hivatalos tárgyalási fordulót Budapesten az Európai Bizottság és a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) képviselői az Új Magyarország fejlesztési terv operatív
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programjairól. Az EU Magyarországért felelős igazgatója szerint az uniós keret hatékony
felhasználása érdekében fel kell nőnie az intézményrendszernek - írja a Világgazdaság.
A keddi tanácskozáson hazánknak demonstrálnia kell, hogy az elkövetkező hét évben is az uniós
szabályozásnak megfelelő szinten tudja tartani a nemzeti strukturális kiadások szintjét.
További, különösen hangsúlyos témája lesz a budapesti tárgyalási fordulónak a végrehajtási
intézményrendszer, beleértve a közreműködő szervezeteket is. Az EU igazgatója szerint kedvező
fejlemény, hogy a magyar kormány nagyobb szerepet szán a régióknak az új programozási
időszakban, ám a források kezelésében közreműködő regionális intézményeknek megfelelő
kapacitással kell rendelkezniük a programok végrehajtásához.
Tisztázásra váró kérdésként említette az EU illetékese azt is, hogy mennyire szolgálják a szegényebb
régiók felzárkózását azok az ágazati operatív programok, amelyek 2007-2013 között ˝elviszik˝ a
Magyarország rendelkezésére álló uniós források több mint 50 százalékát.
Checchi Lang, az Európai Bizottság regionális igazgatóságának Magyarországért felelős igazgatója
cáfolta, hogy már bármiféle alapvető problémát állapítottak volna meg a magyar operatív
programoknál. Magyar részről a benyújtott operatív programoknál egyaránt irányító hatósági szerepet
tulajdonítottak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és a hivatal egyes szervezeti egységeinek is.
A bizottság az operatív programokat 2006. december 20-án befogadta, így Magyarország akár már
2006. december 21-étől kiírhatta volna az új pályázatokat, és a hírek arról tanúskodnak, hogy néhány
napos eltéréssel él is ezzel a lehetőséggel.
Az Európai Bizottság illetékese kifejezetten jónak értékelte Magyarország teljesítményét a 2000-2006os programozási időszakban. A kezdeti nehézségek után kiválóan működött az intézményrendszer a
végrehajtásban, a monitoringban és a kifizetésben egyaránt. ˝Nem szabad azonban szem elől
téveszteni, hogy a 2007-2013-as időszakban évente kétszer-háromszor akkora uniós keret
felhasználásáról kell gondoskodni Magyarországon. Ehhez a feladathoz fel kell nőnie az
intézményrendszernek˝ - zárta a beszélgetést az EU Magyarországért felelős igazgatója.
Alejandro Checchi Lang igazgató és Bajnai Gordon kormánybiztos keddi találkozójának célja az
elkövetkező hónapok során zajló egyeztetések menetének meghatározása. Magyarország elkötelezett
az iránt, hogy a hosszas társadalmi egyeztetés során kiérlelt és a kormány által jóváhagyott fejlesztési
terv programjainak megvitatásában messzemenőkig érvényesítse a magyar érdekeket - számol be a
Világgazdaság.

Megalakult a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára 2007. január 11-én
sajtótájékoztatón Budapesten bejelentette: megalakult a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG)
Zrt., amelyet a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., a Magyar Fejlesztési Bank támogatásközvetítési
igazgatósága, az IT Információs Társadalom Kht. valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosító Iroda integrálásával hoztak létre.
A GKM szakállamtitkára kiemelte: az Európai Bizottság közzétette a pénzügyi kifizetések tekintetében
legjobban teljesítő operatív programok listáját, és ezen két magyar operatív program - a GVOP és a
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)- a legjobb hatban benne van.
Az eseményen Egyed Géza hangsúlyozta: a MAG Zrt. megalakításával - a kormány célkitűzéseinek
megfelelően - egyablakos, költséghatékonyan működő, átlátható közfinanszírozást közvetítő szervezet
jön létre.
A szakállamtitkár elmondta, hogy az új szervezet 2007-ben 10 százalékkal, 450 millió forinttal
kevesebb költséggel működik majd, mint az integrált négy szervezet tavaly együttesen. Emlékeztetett
arra, hogy a négy szervezet közreműködött az első Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásában. Kitért
arra, hogy az GOP-ban a vállalkozások számára kedvező változás lesz a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Programhoz(GVOP) képest például, hogy az egyablakos rendszer
kialakításával az ügyfelek számára átláthatóbbak és elérhetőbbek lesznek a pályázatok, rövidülnek a
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határidők, csökken a biztosíték mértéke, és csak a szerződéskötéskor kell bemutatni az egyéb
dokumentációkat.
Ormosy Gábor, a MAG Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az egyszerűsített eljárás lehetővé tesz
a pályázatok közötti differenciálást a mikro- és kisvállalkozások javára. Példaként említette, hogy a kis
értékű támogatáshoz lényegesen kevesebb adminisztráció szükséges. Az egyszerűsített és
egységesített adatlap lehetővé teszi az elektronikus pályáztatás eddiginél nagyobb mértékű
elterjesztését. A négy szervezet integrálásával a párhuzamosságokat kiszűrték, és a legjobb
gyakorlatokat vették át.
Már létrehozták Budapesten a központi és a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatot, és dolgoznak
a vidéki hálózat bővítésén, egységesítésén. Ezért tárgyalásokat folytatnak a kereskedelmi bankokkal,
a regionális fejlesztési ügynökségekkel és a helyi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel az
együttműködés lehetőségeiről.
Ormosy Gábor, a MAG Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az egyszerűsített eljárás lehetővé tesz
a pályázatok közötti differenciálást a mikro- és kisvállalkozások javára. Példaként említette, hogy a kis
értékű támogatáshoz lényegesen kevesebb adminisztráció szükséges. Az egyszerűsített és
egységesített adatlap lehetővé teszi az elektronikus pályáztatás eddiginél nagyobb mértékű
elterjesztését. A négy szervezet integrálásával a párhuzamosságokat kiszűrték, és a legjobb
gyakorlatokat vették át.
Már létrehozták Budapesten a központi és a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatot, és dolgoznak
a vidéki hálózat bővítésén, egységesítésén. Ezért tárgyalásokat folytatnak a kereskedelmi bankokkal,
a regionális fejlesztési ügynökségekkel és a helyi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel az
együttműködés lehetőségeiről.
Novák Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program irányító
hatóságának vezetője ismertette, hogy a GOP-ban a GVOP-hoz képest növekszik a vállalati innováció
súlya, a vissza nem térítendő támogatások felhasználásában a komplex fejlesztések kerülnek
előtérbe. Változás lesz, hogy bevezetik a visszatérítendő támogatásokat is.
A biztosítékok
változásáról kapcsolatban elhangzott, hogy 5 millió forintról 10 millióra növekszik a biztosítékadás alóli
általános mentesség értékhatára. A támogatás 120 százalékáról 100 százalékára csökken a biztosíték
mértéke. A projekt fenntartási időszakára 50 millió forint alatti támogatásnál nem kell biztosítékot adni,
50 millió forint felettinél a támogatás 50 százalékára csökken a biztosíték értéke, valamint 5 évről 3
évre mérséklődik a biztosíték fenntartásának kötelezettsége. Egyszerűbb lesz továbbá a pályázati
adatlap.
Az ütemezéssel kapcsolatos információ: a GOP első pályázatainak tervezetét szakmai egyeztetésre
bocsátotta az NFÜ, január végén írják ki a pályázatokat. Ezt követően március után, illetve májusban
várhatók további pályázati kiírások a GOP-ban.
Ormosy Gábor, a MAG Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az egyszerűsített eljárás lehetővé tesz
a pályázatok közötti differenciálást a mikro- és kisvállalkozások javára. Példaként említette, hogy a kis
értékű támogatáshoz lényegesen kevesebb adminisztráció szükséges. Az egyszerűsített és
egységesített adatlap lehetővé teszi az elektronikus pályáztatás eddiginél nagyobb mértékű
elterjesztését. A négy szervezet integrálásával a párhuzamosságokat kiszűrték, és a legjobb
gyakorlatokat vették át.
Már létrehozták Budapesten a központi és a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatot, és dolgoznak
a vidéki hálózat bővítésén, egységesítésén. Ezért tárgyalásokat folytatnak a kereskedelmi bankokkal,
a regionális fejlesztési ügynökségekkel és a helyi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel az
együttműködés lehetőségeiről.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. elérhetősége:
Center Point Irodaház
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1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: (06-1-)465-81-71
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Január 30.: az első uniós támogatású kiírások startja

Már nincs akadálya annak, hogy elkészítsék és február elejétől be is nyújtsák idei első pályázataikat a
kis- és középvállalkozások. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján (www.nfh.hu) bárki
számára elérhetők azok a kiírástervezetek, amelyeket szakértői egyeztetés után január 30-tól
hirdetnek meg az Új Magyarország fejlesztési terv gazdaságfejlesztés (gop) és társadalmi megújulás
(támop) operatív programjai keretében. A jelenleg is zajló egyeztetés a héten (január 18-án) lezárul, s
az ügynökség a beérkezett vélemények feldolgozása után a tervek szerint január 29-re véglegesíti az
egyes pályázatok szövegét.
A kiírásokat, amelyek a társadalmi egyeztetések során véglegesített operatív programok és az
ideiglenes akciótervek alapján készültek, a gop keretében Vállalati technológiafejlesztés és
Munkalehetőség-teremtő beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben címmel,
a támop esetében pedig Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
címmel jegyzik. Emellett a támop forrásaiból folytatódnak az alacsony képzettségűeket támogató Lépj
egyet előre! című központi program képzései is.
Az új pályázatok segítségével tervezett fejlesztéseikhez a beruházási érték 25-50 százalékáig
juthatnak vissza nem térítendő támogatáshoz a kkv-k. Pályázhatnak gépek, berendezések
beszerzésére, informatikai fejlesztésre, vásárokon való megjelenésre, piacra jutás segítésére,
oktatásra, tréningre, különböző szabványok, rendszerek bevezetésére stb.
A gop kiírástervezeteiből kiderül, hogy a pályázó mikro- és kisvállalkozásoknak összesen hatmilliárd
forintos keret áll rendelkezésre ebben az évben technológiai fejlesztésre. Itt a támogatás mértéke 30
százalékos, az elnyerhető összeg minimum egy-, maximum ötmillió forint lehet. A másik pályázati
variáns
a
kisés
középvállalkozások
esetében
komplex
vállalati
technológiafejlesztésre összesen ugyancsak hatmilliárd forintos kerettel számol erre az évre. Az
előbbinél lényegesen nagyobb - minimum öt-, maximum ötszázmillió forint - az elnyerhető összeg, s a
forrás felhasználásánál nagyobb a mozgástér is. Ebben a kategóriában a harmadik javaslat komplex
vállalati technológiafejlesztésre az idén 7,623 milliárd forintos kerettel kalkulál. Itt a támogatási
intenzitás 30 százalékos, az elnyerhető pénz minimum ötven-, maximum ötszázmillió forint.
A gop másik pályázattervezetének csomagja a munkalehetőség-teremtő komplex beruházások
támogatására vonatkozik a hátrányos helyzetű kistérségekben. Itt összesen kilencmilliárd forint az
előirányzat 2007-re. A támogatási intenzitás átlagosan 40 százalékos, az elnyerhető támogatás
minimum ötven-, maximum ötszázmillió forint lehet.
Fontos információ még, hogy szakértői vitára közzétették a Közép-Magyarország régió
kiírástervezeteit is vállalati technológiafejlesztésre. Itt hasonló projektekkel lehet pályázni, mint a
gopnál, ám eltérő a támogatási intenzitás: Pest megyében 30, Budapesten 25 százalékos.

Minden pályázathoz lehet kezességvállalást igényelni a Közép-Magyarországi Garancia
Szövetkezettől
Minden pályázathoz lehet kezességvállalást igényelni a Közép-Magyarországi Garancia
Szövetkezettől, ez a tavalyi nyertes pályázatok esetén is lehetséges, biztosíték-váltással.
Az igénylés feltételei és a csatolandó dokumentumok:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

érdekképviseleti ajánlólevél (a Vanessia Kft. beszerzi)
előző lezárt Éves Beszámoló
aláírási címpéldány
cégkivonat
a pályázati támogatásra vonatkozó szerződés, vagy annak megkötésével kapcsolatos hivatalos
hatósági értesítés
inkasszós nyilatkozat a garanciaszövetkezet részére a kezességvállalás összegére,
amennyiben a kedvezményezett vállalat a támogatás terhére előleget igényel
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Ø

Kezességvállalási szerződés (4 példányban)

A fentiek és a pályázati anyag alapján a kérelmet a Vanessia Kft. összeállítja és előminősíti!
A kezességvállalás nyújtásának feltétele továbbá a Garanciaszövetkezet szövetkezeti jegyének
megvásárlása, mely 10.000 forint névértékű és 2.000.000 forintonként 1db jegyet szükséges
vásárolni. A szövetkezeti jegy a kötelezettségvállalás megszűnése után visszaváltásra kerül, így ez
nem költség!
A kezességvállaláshoz nem kér a Szövetkezet semmiféle pénzbeli, vagy ingatlan biztosítékot!
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem hívja Vanessia Kft-t az 1/319-27-07-s telefonszámon!

Egyszerűsödött a támogatás kifizetés igénylések rendje
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) kiemelt törekvése a kedvezményezettek mind teljesebb körű
támogatása a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) programjainak végrehajtása során. Különös jelentősége
van a szerződéskötéseket követő pénzügyi elszámolási folyamatok egyszerűsítésének, illetve az
elektronikus alkalmazások minél szélesebb körű használatának.
Az NFÜ jelentős könnyítéseket vezetett be a támogatás kifizetés igénylések (továbbiakban:
támogatásigénylés) eljárási rendszerében, melynek részeként informatikai megoldásokat is biztosít.
1. Egyszerűbb és gyakoribb támogatásigénylések lehetősége
A továbbiakban - a szerződésben meghatározott feltételek figyelembevételével - gyakrabban
beadható a támogatásigénylés, ezzel növelve a kedvezményezett szervezet likviditását. A
támogatásigényléshez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettség jelentősen csökkent, a következőkre:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés - EPEJ (előállítása elektronikusan
támogatott);
számlaösszesítő (előállítása elektronikusan támogatott);
számlák, számlát helyettesítő bizonylatok hitelesített másolata;
kapcsolódó
pénzügyi
tranzakciók
bankszámlakivonatának,
kifizetési
pénztárbizonylatának hitelesített másolati példánya.

2. Projekt előrehaladási jelentések
A projekt fizikai előrehaladásának nyomonkövetését a hathavonta kötelezően benyújtandó Projekt
előrehaladási jelentéssel (PEJ) biztosítjuk. A hathónapos időintervallum alkalmazása jelentős
könnyítés a korábbiakhoz képest, melyet a 2006. november 19-én elfogadott 8/2006 (X. 20.) MeHVMPM-FVM együttes rendelet tesz lehetővé.
A fent említett Egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés (EPEJ) benyújtására akkor van szükség,
ha a kedvezményezett támogatásigénylést kíván benyújtani a hat havi kötelező beszámolások között.
Azaz a támogatásigénylések mellé mindig kell előrehaladási jelentést benyújtani, amely vagy PEJ
(teljes, hathavonta) vagy EPEJ (egyszerűsített) lehet.
3. Elektronikus támogatások
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A továbbiakban az elszámolások kapcsán a következő tevékenységeknél tud élni a kedvezményezett
az elektronikus támogatással:
Számlacsomagok előállítása: a számlacsomagok, számlaösszesítők elektronikusan összeállíthatók.
Ezt a kedvezményezett minden támogatásigénylésnél elő tudja állítani, és elektronikusan meg tudja
küldeni a közreműködő szervezetnek.
Egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés előállítása: abban az esetben, ha a kedvezményezett a
kötelező - hat havi - jelentéstételi időpontok között kíván benyújtani támogatásigénylést, akkor
mindössze egy nagyon rövid, egyszerűsített tartalmú jelentést kell benyújtania, amely alkalmas arra,
hogy a közreműködő szervezet megbizonyosodjon a kedvezményezett - projekttel kapcsolatos körültekintő, jogszabályi kötelezettségeinek megfelelő tevékenységéről.
A www.nfh.hu/emir/palyazo honlapon elérhetőek az elszámolások
˝Számlakitöltő˝ elektronikus alkalmazások (on-line és letölthető verziók).

elkészítését

támogató

Az elektronikus és egyszerűsített alkalmazásokkal a támogatásigénylésekhez kapcsolódó munka válik
egyszerűbbé. A program használatával jelentősen csökkenek a számszaki és formai hibák, melyeket
a korábbiakban csak hiánypótlásokkal lehetett orvosolni. A legfontosabb szempont, hogy a
kedvezményezettek hamarabb juthatnak támogatásaikhoz, mert a közreműködő szervezetekre háruló
adminisztrációs feladatok csökkennek, így felgyorsulnak a kifizetési folyamatok.
Az on-line verzió az adott kedvezményezett pályázatára szabott adatokkal támogatja az adatfeltöltést,
kiiktatva az adminisztratív hibalehetőségeket. Az on-line számlakitöltő és EPEJ-kitöltő felület úgy
érhető el, hogy a Pályázótájékoztató oldalról (www.nfh.hu/emir/palyazo) a kedvezményezett
jelszavával belép a saját pályázatára vonatkozó felületre. Kérjük, hogy a Pályázótájékoztató felület
üdvözlő lapján figyelmesen olvassák el az útmutatókat.
Azon pályázók számára, akik nem rendelkeznek olyan internet kapcsolattal, ami lehetővé teszi a
folyamatos on-line munkát, illetve elszámolásaikat olyan környezetben fogják rögzíteni, ahol nincs
internet, segítséget jelent a letölthető számla- és EPEJ-kitöltő program, melyet a Pályázótájékoztató
felületre lépve a jobb oldalon található képre kattintva telepíthetnek.
Az elektronikus támogatáshoz kapcsolódó telefonos Help Desk szolgáltatást a Pályázati Információs
Központ látja el a 06-40 2004-94-es kék számon keresztül.
4. Szerződésmódosítások
A jogszabályváltozásnak köszönhetően csökkent a kötelező szerződésmódosítások köre is. A jövőben
az egyes költségkategóriák évek szerinti megoszlásának változásakor nem kell szerződést
módosítani.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség természetesen további segítő lépéseket is tervez annak érdekében,
hogy a kedvezményezettek egyszerűbb, kiszámíthatóbb eljárási feltételek mellett valósíthassák meg
projektjeiket.
Utolsó körben az első pályázatok
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján kedden megjelent a 2007-2013. évi uniós források
felhasználására szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) első pályázati kiírásainak tervezete.
Az ügynökség két hetes társadalmi egyeztetés után véglegesíti és 2007. január 30-án jelenteti meg a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében a ˝Vállalati technológiafejlesztés˝ és a
˝Munkalehetőség teremtő beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben˝ témákban,
valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében a ˝Munkahelyi képzések
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támogatása mikro- és kisvállalkozások számára˝ pályázati kiírásokat. Emellett ÚMFT-s forrásokból
a TÁMOP-ban folytatódik a tavaly indult és piacképes szakképesítést adó ˝Lépj egyet előre˝
elnevezésű központi program.
Az NFÜ hangsúlyozza, hogy a honlapon közzétett pályázati anyagok előzetes felhívások, azok
véleményezésére 26 szervezetet kértek fel. A felkért szervezetek január 18-án 10 óráig küldik meg az
általuk kialakított, illetve összegyűjtött és becsatornázott javaslatokat az ügynökséghez.
A javaslatok kétoldalú megvitatására január 22-én fórumokat rendeznek. Az összegyűlt és megvitatott
véleményeket az NFÜ január 29-ig feldolgozza, ezt követően a véglegesített pályázati
kiírásokat honlapjukon teszik közzé. A pályázatokat február 10-től fogadják.
A ˝Vállalati technológia fejlesztés˝ témában három pályázatot írnak ki, egyet a mikro- és
kisvállalkozások, egyet a kis- és középvállalkozások számára, és egyet a vállalkozások méretére
vonatkozó megkötés nélkül. Az első két kategóriába a pályázatok kerete egyenként 6,041 milliárd
forint, beadási határideje a legkisebb cégek számára április 30, a nagyobbaknak április 2.
A ˝Munkalehetőség teremtő beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben˝ témában
két pályázat jelent meg, ezek beadási határideje április 2.. A kis- és középvállalkozások számára kiírt
pályázat kerete 3,875 milliárd forint, a vállalati méret megkötése nélküli pályázaté 5,129 milliárd forint.
A TÁMOP keretében a ˝Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára˝
címmel meghirdetett pályázati kiírásban a rendelkezésre álló keret 1,057 milliárd forint. A támogatásra
a mikro- és kisvállalkozások február 10. és december 31. között pályázhatnak.

Újra itt a sztárpályázat - Csaknem 20 milliárd forint vállalati technológiafejlesztésre az idén
Az idén csaknem 20, jövőre több mint 26 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a
kis- és középvállalkozások a II. Nemzeti fejlesztési terv (II. NFT) keretében vállalati
technológiafejlesztésre - tudta meg a Világgazdaság. Január második felében ismét meghirdetik a
kkv-k 2.1.1-es kódjelű sztárpályázatát. Ez az európai uniós társfinanszírozású kiírás 2004-2006 között
az I. Nemzeti fejlesztési terv (I. NFT) legkapósabb pályázatának bizonyult; ez előrevetíti, hogy az
illetékes irányító hatóság 2007-2013 között is nagy érdeklődésre számíthat.
A gazdaságfejlesztés operatív program (gop) prioritásai között a második a sorban a vállalkozások
(kiemelten kkv-k) jövedelemtermelő képességének erősítése. Erre a teljes - hét évre 674 milliárd forint
– gop keret 30 százalékát irányozták elő. Ezen belül a január 5-étől társadalmi egyeztetésre kerülő
2007-2008-as akcióterv a 2.1.1-es kiírás esetében két évre összesen több mint 46 milliárd forint
kötelezettségvállalással számol. A támogatott projektek száma a kiírástervezet szerint 2007-ben 13001500, 2008-ban 1700-2000 között lesz. Az egyes projekteknél a támogatási intenzitás maximum 30
százalékos, az elnyerhető összeg minimum 1, maximum 500 millió forint lehet.
Az egyfordulós, nyílt pályázat növekedési potenciálú vállalkozások korszerűsítését és modernizációt
eredményező innovatív eljárások széles körű alkalmazását támogatja, ekként erősítve a kkvk versenyképességét és beszállítói pozícióit a hazai és a nemzetközi piacon. Kifejezetten
pályázóbarát döntés, hogy a támogatás odaítélése 1-5 millió forintos igénynél normatív, 5-50 milliónál
objektív szempontok alapján, egyszerűsített bírálóbizottsági eljárással, 50-500 milliós igénynél pedig
egyidejűleg objektív szempontok szerinti pontozás és bírálóbizottsági döntés alapján történik.
Fontos információ, hogy a gop 2.1-es intézkedése világos lehatárolási elvek szerint, kiegészítő
jelleggel kapcsolódik a régióknak a vállalkozási technológia fejlesztését érintő intézkedéseihez. A
kiírásra a hat magyarországi konvergencia régióból (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, ÉszakMagyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) pályázhatnak a vállalkozások. További fontos
feltétel, hogy a pályázat benyújtását megelőző évtől a projekt befejezésének esztendejéig a pályázó
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nettó árbevétele nem csökkenhet. A kiírás megszabja azt is, hogy a cég árbevétel-növekedése három
év alatt 1-5 millió forint támogatás esetén a támogatási összeg minimum 1,2-szerese, 5-50 millió
forintosnál 1,6-szerese, 50-500 milliós dotálásnál pedig a kétszeresének kell lennie.
Februártól lehet pályázni a Fejlesztési terv-pénzekre
A 2007-2013. évi Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) első négy pályázati felhívásának
tervezetét a jövő héten hozzák nyilvánosságra, majd két hét szakmai egyeztetést követően január
végén jelennek meg a végleges kiírások. A pályázatok beadása februártól folyamatos.
Magyarország a tagállamok közül az elsők között kezdi meg az Európai Unió 2007-2013. közötti
fejlesztési forrásainak felhasználását. Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos korábbi közlése
szerint az első pályázatok célja a családi-, kis- és közepes vállalkozások támogatásán keresztül a
gazdasági növekedés elősegítése, illetve a foglalkoztatási helyzet javítása.
A tervek szerint a gazdaságfejlesztés területén a kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztésére
2007-ben 20 milliárd forint, a hátrányos helyzetű kistérségekben munkahelyteremtésre 9 milliárd forint,
a humán fejlesztés keretében vállalati képzésre 1 milliárd forint, a Lépj egyet
előre! program folytatásaként továbbképzésre, elhelyezkedés segítésére további több milliárd forint
keret áll majd rendelkezésre. Az utóbbi pályázati kiírásnál a pontos keretösszeg a végleges pályázati
kiírásban, a Lépj egyet előre program! eddigi eredményének értékelését követően áll össze.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervet - amely 7 ezer milliárd forint uniós és hazai fejlesztési forrás
felhasználásával számol 2007-2013. között - Magyarország 2006 őszén a 25 tagállamból
negyedikként nyújtotta be az Európai Uniónak. A hozzá tartozó operatív programokat is még
decemberben befogadta az unió. Várhatóan három-négy hónap egyeztetést követően véglegesítik a
programokat, így a tervek szerint 2007. március végére állhatnak készen a két évre szóló úgynevezett
akciótervek is. Ezek tartalmazzák majd, hogy 2007-2008-ban mely területeken mekkora kerettel
jelennek meg pályázati kiírások.

Adóváltozások 2007. január 1-jétől
A cégeket érinti
- Életbe lép az elvárt adó
- Más formában tovább él a bankadó
- Ajándékozási illetéket kell fizetni ingyenes eszközátadás esetében, bizonyos kivételekkel
- Szigorodnak a fejlesztési adó-kedvezmény feltételei
- A korlátozás alá eső adómentes juttatások esetében a limit átlépésekor fizetendő szja 44 helyett 54
százalékos lesz
- Az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulások adómentes határa a töredékére esik
- A faktorálás a követelést engedményező fél számára kikerül az áfatörvény hatálya alól
- A bejelentett részesedés értékesítésekor elért nyereség/veszteség adóalap korrigáló tétel
- Bizonyos juttatások adómentes határa minimálisan feljebb tolódik
- A minimum járulékalap havi 125 ezer forintról 131 ezerre tolódik
A magánszemélyeket érinti
- A 36 százalékos felső személyi jövedelemadó-kulcs évi 1,55 helyett 1,7 millió forintnál lép be
- A járulékplafon feletti jövedelem esetén (2007-ben közel 6,75 millió forint) 4 százalékos különadót
kell fizetni
- Megszűnik a Sulinet-, a szellemi tevékenység, a lakáshitel-törlesztés és a felnőttképzési díj
utáni szja-kedvezmény
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- A nyugdíj adóterhet nem viselő jövedelemként adóalap-növelő tétel
Vegyes változások
- A munkavállalói egészségbiztosítási járulék 6-ról 7 százalékra nő
- Aki nyugdíj mellett munkát vállal, ezentúl tőle is levonnak 8,5 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot
- A gépjárműadó alapja a teljesítmény lesz, és emelkedik az átírási illeték

Közbeszerzés 2006-ban: Közel 2.000 milliárd forint
A közbeszerzések értéke 2006-ban megközelítette a 2.000 milliárd forintot, mintegy 500 milliárddal,
30 százalékkal haladta meg a 2005. évit - mondta Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsának
elnöke.
Hozzátette: a tavalyi egyszerű eljárások számbavétele májusban fejeződik be, ezek becsült értéke,
amit tartalmaz az összesítés 300 milliárd forint.
Berényi Lajos szerint az idén két ellentétes tendencia határozza meg a közbeszerzési piacot. Egyrészt
az uniós pályázatok aránya és értéke jelentősen emelkedhet, másrészt a gazdasági fejlődés
lassulása, és a szigorító pénzügyi intézkedések miatt az önkormányzatok és központi költségvetési
szervek beszerzései jelentősen csökkenhetnek. Ezért a közbeszerzések értéke 2007-ben legfeljebb
csekély mértékben emelkedik.

Vidékfejlesztésre 1300 milliárd
Pénteken nyújtja be a kormány Brüsszelnek az Új Magyarország vidékfejlesztési terv stratégiáját.
A pályáztatás már áprilisban megkezdődhet - közölte Gráf József agrárminiszter, miután a kabinet
véglegesítette a hét év alatt összesen 1300 milliárd forintos keretből gazdálkodó programot.
Az első pályázatokat a növénytermesztésben gépi beruházásokra, illetve erdősítésre, talajjavításra
írják ki. Az idén a tervek szerint 30 milliárd forint támogatást fizetnek ki a pályázóknak.

Idén is indul a lakossági energiatakarékossági program.
A tavalyi keretösszeg egy hét alatt elfogyott a pályázatok beadását követően.
A Magyar Rádió információi szerint tavasszal ismét lehet pályázni a családiház-tulajdonosoknak
fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró-cserére és hőszigetelésre. Idén már a tervek szerint több mint
hárommilliárd forint lesz a keretösszeg, szemben a tavalyi 1,2 milliárd forinttal.
Tavaly is nagyon népszerű volt az a lehetőség, ahol vissza nem térítendő támogatást kaphattak a
lakossági pályázók, akár 600 ezer forintot is. Most, információink szerint önrésszel lehet majd igénybe
venni a támogatást banki hitelkonstrukcióval.
Azok pályázhatnak, akik hagyományos építésű családi házban élnek. Ehhez persze szükség van még
egy kormánydöntésre is, de a tervek szerint a könnyített pályázattal már tavasz végére pénzhez
juthatnak azok, akik vállalják, hogy csökkentik az energiafelhasználásukat. Szintén a tavalyihoz
hasonlóan támogatják majd a megújuló energiát hasznosítókat is.
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Több címet is elvehetnek
Akár húsz ipari parktól is megvonhatja a gazdasági minisztérium a címet - tudta meg lapunk. A többiek
viszont a mainál több támogatásra számíthatnak az uniós pályázatokból.
A 186/2005 (IX. 13.) Kormányrendelet pontosan rögzíti a cím megvonásának feltételeit, így a GKM a
felülvizsgálatokat követően kénytelen lesz a címet megvonni a nem teljesítő parkoktól - áll a tárca
tavaly decemberben készült összefoglalójában. A mutatóik és a helyszíni vizsgálatok alapján
eredménytelennek bizonyuló ipari parkok elesnek egy csomó pályázati lehetőségtől.
Az Ipari Park cím elnyerésére 1997-től évente meghirdetett pályázat alapján 2005-ig összesen 181
projekt (terület) nyerte el a címet. Eddig két park mondott le a cím viseléséről, így ma 179 ipari parkot
tartunk nyilván. A nagyszámú park között 30-35 százalékban vannak a gyenge gazdasági alapokon
álló parkok, míg 10 százalékuk a gazdasági eredményeket tekintve nem tekintető ipari parknak.

Magyarországon jelenleg a klasszikus, zöldmezős nagybefektetőkkel rendelkező ipari parkoktól
kezdve, a professzionális üzemeltetésű magántulajdonú parkokon át a vegyes területhasznosítású
barnamezős, vagy éppen a logisztikai-, agrárparkokig igen széles a skála. A parkok fejlesztésének
eredményessége is eltérő. A döntő többségében jól fejlődő projektek mellett közel 20, legalább öt éve
címmel rendelkező park eddigi működését eredménytelennek kell tekinteni.
Az ipari parkok fejlődési különbségei - igen jelentős egyszerűsítésekkel - két fő tényezőre vezethetők
vissza: egyrészt az ipari parkok helyi (fizikai és humán) adottságaira, másrészt a fejlesztést végző
személyek egyéni adottságaira, szakmai hozzáértésére. A parkok fejlődése szempontjából igen nagy
jelentősége van a közlekedési infrastruktúra fejlettségének. Ez különösen szembetűnő az M3
autópálya vonzáskörzetében - Hatvan, Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza térségében -, de látszik
az M5 mentén - Kecskemét környékén - és várhatóan az új M6 is hasonló hatást ér el. A korábbi évek
ilyen irányú tapasztalatai közismertek, hiszen az M1 vonzáskörzetében - Győr, Tatabánya, Oroszlány
- figyelemre méltó eredmények születtek - áll az anyagban.

Az ipari parkok döntően önkormányzati tulajdonban, illetve működtetésben vannak, ez a tény részben
a saját források biztosításában, valamint a nagyvállalati besorolás miatt nehézségeket, illetve
hátrányokat jelent. Az ipari parkok 2004-2005-ben összesen 2400 millió Ft támogatást nyertek el - 21
nyertes pályázattal. Ezek eredményeként számos beruházás 2006-ban kezdődött meg.
Tovább bővült azoknak az ipari parkoknak a száma, amelyek dinamikus fejlődésükkel példamutatóan
bővítik komplex és fejlett üzleti szolgáltatásaikat (pl. inkubáció, tanácsadás, innováció, logisztika, stb.).
Így ma már az ország valamennyi régiójában találunk olyan parkokat, amelyeknek regionális, vagy
legalább kistérségi léptékű gazdaságfejlesztő hatása van. Ezek a parkok lesznek a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) célcsoportjai, nevezetesen az ún. régiós, országos
jelentőségű ipari parkok, így ugyanezekre a parkokra építhető az új perspektívát jelentő Integrátori és
a Kistérségi Gazdaságfejlesztő minősített ipari parkok kialakítása is.

A parkokban a foglalkoztatottak számának növekedése várhatóan alacsonyabb lesz, mint 2005-ben
(30000 fő). Ennek többek közt az is oka, hogy a termelékenység jelentős mértékben fog nőni, továbbá
a munkaerő-igényes iparágak ma már nem Magyarországot választják működésük terepeként.
A változatlan számú ipari park területe ennek ellenére tovább bővült, 2006-ban közel 70-90 hektárral
lesz nagyobb. Az ipari parkokban működő vállalkozások magas exportaránya változatlanul megmarad,
mivel a folyó évi exportteljesítmények is kimagaslóan jók.
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Új Magyarország fejlesztési terv 2007 és 2013 között az ipari parkok számára alapvetően két
támogatási csatorna fog megnyílni. Az ipari parkok számára saját tevékenységük fejlesztésére
közvetlenül elérhető források a gazdaságfejlesztési (GOP) és a regionális (ROP) operatív
programokban állnak rendelkezésre, de más szervezetekkel, vállalkozásokkal közösen pályázható, és
közvetíthető támogatásokra is lehet számítani.

Új pályázati lehetőségek!

Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
GOP-2007-2.1.1/A

Támogatás célja
A növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének
növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.
Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
gazdasági társaságok
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004.
évi XXXIV. törvény alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó
beruházások, az alábbiak szerint:
új eszköz beszerzése vagy
olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt
eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat
benyújtását megelőző harmadik év).
Projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidékies térségekbe
tartozó településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás. (Amennyiben a
pályázó mikrovállalkozás, akkor a Pályázati Útmutató mellékletében található településeken
megvalósuló beruházások támogathatóak.)
A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig
kell figyelembe venni.
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikkének a
nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK számú 2006.
október 24-i Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.), valamint a 85/2004. Korm.rendelet alapján
regionális beruházási támogatásoknak (beruházási támogatás) minősülnek.
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Támogatás mértéke
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 30%-a.
A jelen pályázati kiírásból elnyert támogatás és a projekthez kapcsolódó bármely egyéb
visszatérítendő támogatás (kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön) és vissza nem
térítendő támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 30 %-ot.
A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy vissza nem térítendő
támogatás, továbbá bármilyen egyéb támogatás támogatástartalma az adott projekt támogatási
intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat
szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy vissza nem térítendő
támogatást és / vagy bármilyen egyéb támogatást igénybe vesz.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft
lehet.
A pályázatok benyújtása a közzétételtől számított 10. naptól április 30-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása befogadási
kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.

sorrendben

történik,

a

rendelkezésre

álló

Komplex vállalati technológiafejlesztés
kis- és középvállalkozások számára
GOP-2007-2.1.1/B

Támogatás célja
A KKV-knál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex
vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal rendelkező
vállalkozások:
Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,041 milliárd
forint a 2007. évre.
Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
gazdasági társaságok
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004.
évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Támogatható tevékenységek köre

___________________________________________________________________________
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

Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz
gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év),
szállítás és üzembe helyezés,
betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás:
infrastruktúra építése, korszerűsítése,
szolgáltatónak közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése,
ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése,
ingatlanfejlesztési kiviteli tervek,
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések.
Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb eszolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is:
hardware,
software (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
Piacra jutás támogatása:
piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
piackutatás, igényfelmérés,
marketing eszközök elkészítése, beszerzése.
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések).

Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
vállalati stratégiai tanácsadás,
szervezetfejlesztési tanácsadás,
menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
technológiai fejlesztési tanácsadás,
marketing tanácsadás,
logisztikai tanácsadás,
pénzügyi tanácsadás.
Minőség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása:
ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket
tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és
tanúsíttatása,
EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO/IEC 17025 szerinti rendszer akkreditálásának költségei.
Projekt területi korlátozása
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A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidékies térségekbe
tartozó településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás. (Amennyiben a
pályázó mikrovállalkozás, akkor a Pályázati Útmutató mellékletében található településeken
megvalósuló beruházások támogathatóak.)
A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig
kell figyelembe venni.
Támogatás formája
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikkének a
nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK számú 2006.
október 24-i Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján
regionális beruházási támogatásoknak (beruházási támogatás) minősülnek.
Támogatás mértéke
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 30%-a.
A jelen pályázati kiírásból elnyert támogatás és a projekthez kapcsolódó bármely egyéb
visszatérítendő támogatás (kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön) és vissza nem
térítendő támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 30 %-ot.
A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy vissza nem térítendő
támogatás, továbbá bármilyen egyéb támogatás támogatástartalma az adott projekt támogatási
intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat
szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy vissza nem térítendő
támogatást és / vagy bármilyen egyéb támogatást igénybe vesz.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében
maximum50.000.000 Ft lehet.

elnyerhető

támogatás

mértéke:

minimum 5.000.001

Ft,

de

A pályázatok benyújtása a közzétételtől számított 10. naptól 2007. április 2-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. A rendelkezésre álló források függvényében
2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

Komplex vállalati technológiafejlesztés
GOP-2007-2.1.1/C

Támogatás célja
A komplex technológiai korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a növekedési
potenciállal rendelkező, exportorientált és / vagy beszállító vállalkozások jövedelemtermelő
képességének növelésén keresztül:
Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
Piacra jutáshoz;
Beszállítóvá válásához, vagy beszállítói státuszának megerősítéséhez
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kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,623 milliárd
forint a 2007. évre.
Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
gazdasági társaságok
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra kizárólag azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy
fő volt.
Támogatható tevékenységek köre
Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz
gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év),
szállítás és üzembe helyezés,
betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás:
infrastruktúra építése, korszerűsítése,
szolgáltatónak közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése,
ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése,
ingatlanfejlesztési kiviteli tervek,
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések.
Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb eszolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is:
hardware,
software (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
Piacra jutás támogatása:
piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
piackutatás, igényfelmérés,
marketing eszközök elkészítése, beszerzése.
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések).
Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
vállalati stratégiai tanácsadás,
szervezetfejlesztési tanácsadás,
menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
technológiai fejlesztési tanácsadás,
marketing tanácsadás,
logisztikai tanácsadás,
pénzügyi tanácsadás.
Minőség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása:
ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
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ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket
tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és
tanúsíttatása,
EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO/IEC 17025 szerinti rendszer akkreditálásának költségei.

Projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidékies térségekbe
tartozó településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás. (Amennyiben a
pályázó mikrovállalkozás, akkor a Pályázati Útmutató mellékletében található településeken
megvalósuló beruházások támogathatóak.)
A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig
kell figyelembe venni.
Támogatás formája
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikkének a
nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK számú 2006.
október 24-i Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján
regionális beruházási támogatásoknak (beruházási támogatás) minősülnek.
Támogatás mértéke
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 30%-a.
A jelen pályázati kiírásból elnyert támogatás és a projekthez kapcsolódó bármely egyéb
visszatérítendő támogatás (kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön) és vissza nem
térítendő támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 30 %-ot.
A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy vissza nem térítendő
támogatás, továbbá bármilyen egyéb támogatás támogatástartalma az adott projekt támogatási
intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat
szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy vissza nem térítendő
támogatást és / vagy bármilyen egyéb támogatást igénybe vesz.
Támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás minimum 50.000.001 Ft, maximum500.000.000
Ft.
Ezen belül további maximális korlátok:
Ha a projekt költsége maximum 1.000 millió Ft, akkor a támogatás maximum 30 %, de
legfeljebb 200 millió Ft.
Ha a projekt költsége meghaladja az 1.000 millió Ft-ot, akkor a támogatás maximum 20 %, de
legfeljebb 500 millió Ft.
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Az egyes projektelemekre vonatkozó maximális korlátok:
Infokommunikációs fejlesztéseknél a hardware fejlesztés legfeljebb 30 millió Ft.
Piacra jutás támogatása: legfeljebb 30 millió Ft.
Vállalati HR fejlesztésnél: legfeljebb 30 millió Ft.
Ingatlan fejlesztéseknél: legfeljebb 300 millió Ft.
Minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésénél: legfeljebb 5
millió Ft.
A pályázatok benyújtása a közzétételtől számított 10. naptól 2007. április 2-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. A rendelkezésre álló források függvényében
2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben kis- és középvállalkozások számára
GOP-2007-2.1.2/B

A támogatás célja
A növekedési potenciállal rendelkező KKV-knál alkalmazott műszaki technológiai színvonal
javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes és komoly
növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások:
Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása munkalehetőség teremtésén keresztül.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,875 milliárd
forint a 2007. évre.
Pályázók köre
gazdasági társaságok
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004.
évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Támogatható tevékenységek köre
Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz
gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év),
szállítás és üzembe helyezés,
betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás:
infrastruktúra építése, korszerűsítése,
szolgáltatónak közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése,
ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése,
ingatlanfejlesztési kiviteli tervek,
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Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések.
Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb eszolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is:
hardware,
software (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
Piacra jutás támogatása:
piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
piackutatás, igényfelmérés,
marketing eszközök elkészítése, beszerzése.
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések).
Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
vállalati stratégiai tanácsadás,
szervezetfejlesztési tanácsadás,
menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
technológiai fejlesztési tanácsadás,
marketing tanácsadás,
logisztikai tanácsadás,
pénzügyi tanácsadás.
Minőség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása:
ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket
tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és
tanúsíttatása,
EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO/IEC 17025 szerinti rendszer akkreditálásának költségei.
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 64/2004. (IV. 15.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete
által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, vagy a
4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47
kistérség, vagy az 5. számú melléklete által meghatározott a területfejlesztés szempontjából a
leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település valamelyikében
megvalósuló projekttel lehet pályázni.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidékies térségekbe
tartozó településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás. (Amennyiben a
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pályázó mikrovállalkozás, akkor a jelen Pályázati Útmutató VIII. számú mellékletében található
településeken megvalósuló beruházások támogathatóak.)
A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig
kell figyelembe venni.
Támogatás formája
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
Támogatás mértéke
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 40%-a.
A jelen pályázati kiírásból elnyert támogatás és a projekthez kapcsolódó bármely egyéb
visszatérítendő támogatás (kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön) és vissza nem
térítendő támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 40 %-ot.
A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy vissza nem térítendő
támogatás, továbbá bármilyen egyéb támogatás támogatástartalma az adott projekt támogatási
intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat
szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy vissza nem térítendő
támogatást és / vagy bármilyen egyéb támogatást igénybe vesz.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében
maximum50.000.000 Ft lehet.

elnyerhető

támogatás

mértéke:

minimum 5.000.001

Ft,

de

A pályázatok benyújtása a közzétételtől számított 10. naptól 2007. április 2-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. A rendelkezésre álló források függvényében
2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben
GOP-2007-2.1.2/C

Támogatás célja
A komplex technológiai korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a növekedési
potenciállal rendelkező, exportorientált és / vagy beszállító vállalkozások jövedelemtermelő
képességének növelésén keresztül:
Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
Piacra jutáshoz;
Beszállítóvá válásához, vagy beszállítói státuszának megerősítéséhez
kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása munkalehetőség teremtésén keresztül .
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,129 milliárd
forint a 2007. évre.
Pályázók köre
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gazdasági társaságok
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra kizárólag azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy
fő volt.
Támogatható tevékenységek köre
Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz
gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év),
szállítás és üzembe helyezés,
betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás:
infrastruktúra építése, korszerűsítése,
szolgáltatónak közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése,
ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése,
ingatlanfejlesztési kiviteli tervek,
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések.
Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb eszolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is:
hardware,
software (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
Piacra jutás támogatása:
piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
piackutatás, igényfelmérés,
marketing eszközök elkészítése, beszerzése.
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések).
Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
vállalati stratégiai tanácsadás,
szervezetfejlesztési tanácsadás,
menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
technológiai fejlesztési tanácsadás,
marketing tanácsadás,
logisztikai tanácsadás,
pénzügyi tanácsadás.
Minőség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása:
ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket
tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
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Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és
tanúsíttatása,
EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
ISO/IEC 17025 szerinti rendszer akkreditálásának költségei.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 64/2004. (IV. 15.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete
által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, vagy a
4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47
kistérség, vagy az 5. számú melléklete által meghatározott a területfejlesztés szempontjából a
leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település valamelyikében
megvalósuló projekttel lehet pályázni.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidékies térségekbe
tartozó településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás. (Amennyiben a
pályázó mikrovállalkozás, akkor a jelen Pályázati Útmutató VIII. számú mellékletében található
településeken megvalósuló beruházások támogathatóak.)
A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig
kell figyelembe venni.
Támogatás formája
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
Támogatás mértéke
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 40%-a.
A jelen pályázati kiírásból elnyert támogatás és a projekthez kapcsolódó bármely egyéb
visszatérítendő támogatás (kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön) és vissza nem
térítendő támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 40 %-ot.
A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy vissza nem térítendő
támogatás, továbbá bármilyen egyéb támogatás támogatástartalma az adott projekt támogatási
intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat
szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy vissza nem térítendő
támogatást és / vagy bármilyen egyéb támogatást igénybe vesz.
Támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás minimum 50.000.001 Ft, maximum500.000.000
Ft.
Ezen belül további maximális korlátok:
Ha a projekt költsége maximum 1.000 millió Ft, akkor a támogatás maximum 30 %, de
legfeljebb 200 millió Ft.
Ha a projekt költsége meghaladja az 1.000 millió Ft-ot, akkor a támogatás maximum 20 %, de
legfeljebb 500 millió Ft.
Az egyes projektelemekre vonatkozó maximális korlátok:
Infokommunikációs fejlesztéseknél a hardware fejlesztés legfeljebb 30 millió Ft.
Piacra jutás támogatása: legfeljebb 30 millió Ft.
Vállalati HR fejlesztésnél: legfeljebb 30 millió Ft.
Ingatlan fejlesztéseknél: legfeljebb 300 millió Ft.
Minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésénél: legfeljebb 5
millió Ft.
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A pályázatok benyújtása a közzétételtől számított 10. naptól 2007. április 2-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. A rendelkezésre álló források függvényében
2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
TÁMOP-2.1.3/07/1

Támogatás célja
A pályázat alapvető célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása és a vállalkozások
versenyképességének fokozása érdekében ösztönözze a munkavállalókat és a foglalkoztatóikat
tudásuk folyamatos fejlesztésére tanulás révén, és megteremtse a tudatos emberi erőforrás
gazdálkodás alapjait a mikro- és kisvállalkozásoknál.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,057 milliárd
forint.
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
gazdasági társaságok (2006. évi IV. tv.),
szövetkezetek (2006. évi X. tv.),
egyéni vállalkozók.
A kis-és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikroés kisvállalkozások vezetői, tulajdonosai, alkalmazottai.
Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető
támogatás:
szakmai képzés (nem csak OKJ-s) és az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben
azok a vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódnak vagy szükségesek;
idegen nyelvi képzés;
számítástechnikai, informatikai képzés;
vezetőképzés a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára;
a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám,
társadalombiztosítási, stb.);
munka- és egészségvédelem.
A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzés lehet.
A felsorolt képzésekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi költségekre vehető igénybe
I. Képzéshez kapcsolódó költségek
képzés költsége
utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevők)
képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek
vizsgadíjak, bizonyítvány kiállítás díja
a képzésben résztvevők képzés idejére eső munkabér és járulékai a mindenkori minimálbér
arányos mértékéig, ami nem haladhatja meg az a)-d) pontban felsorolt egyéb elszámolható
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költségek összegét. Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba, az egyéb
felkészülési idő nem.
II. Egyéb költségek
tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek
adminisztratív költségek (közbeszerzés költsége, bank költség, biztosíték nyújtásával
kapcsolatos költségek) - elszámolható költségek útmutató szerinti kategóriák
Projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetők.
Jelen pályázati kiírásra nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyeknek
székhelye a található.
Vagy
Jelen pályázati kiírás támogatási keretének legfeljebb 11,8 % fordítható a közép-magyarországi
régióban székhellyel rendelkező vállalkozás projektjeinek támogatására.
Vagy
Jelen pályázati kiírás támogatási keretének legfeljebb .%-a fordítható a közép-magyarországi
régióban székhellyel rendelkező vállalkozás projektjeinek támogatására.
A projektek időtartama
A projektek időtartama minimum 3, maximum 12 hónap.
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás, képzési támogatás a 68/2001/EK rendelet értelmében.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a ( KMR-ben legfeljebb 80%-a)
Az önerő mértéke az elszámolható költségek 10-20 %-a. (KMR-ben 20-30%-a)
A projekt méretének felső határa nincs. A projekthez igényelt támogatásnál azonban
figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum értékeket.
Jelen programban kizárólag ˝általános képzések˝ valósíthatóak meg a Bizottság 68/2001/EK(2001.
január 12.) Rendelet szabályaival összhangban, a következő támogatási mértékek mellett:
A képzések esetében a képzési költség legfeljebb 80 %-a (KMR-ben 70%) támogatható. Továbbá a
Bizottság 68/2001/EK Rendelete 2. cikk g) pont szerint hátrányos helyzetűnek minősülő személyek
képzése esetében további támogatás nyújtható az alábbiak szerint:
Minden egyes hátrányos helyzetű személy képzése esetén további egy százalékpont, de legfeljebb
összesen 10 százalékpont.
Tehát a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os (KMR-ben 80%-os) támogatására
pályázhat.
A fentiekből következően a saját forrás arányának az összes elszámolható költség legalább 10%nak (KMR-ben 20%-nak) kell lennie, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás
nem számítható be.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 1 millió Ft, maximum 25 millió Ft
lehet.
A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 100
A pályázatok benyújtása 2007. február 5-től, 2007. december 31-ig lehetséges. A pályázatok
benyújtása és elbírálása folyamatos.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága
(HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. A módosított pályázati
kiírás megjelenésétől számított 30 napig van lehetőség a pályázatokat mind a régi, mind pedig az új
feltételek szerint benyújtani, 30 nap elteltével azonban automatikusan az új szempontok alapján kerül
elbírálásra a pályázat.
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Hamarosan nyílnak a pályázati ablakok
Az új konstrukcióban folyósítandó uniós támogatások előkészítéséről még javában folynak az
egyeztetések, az itthon már korábban is elérhető pályázatok új kerete viszont már január közepén
megnyílhat- tudta meg a Népszabadság.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) eszerint januárban írhatja ki a 2007-2013-as időszakra szóló
első uniós pályázatokat. A Népszabadság úgy tudja: az előterjesztés azon EU-s pályázati lehetőségek
jóváhagyásáról szól, amelyek 2004 és 2006 között igen sikeresnek bizonyultak. Az első pályázati
dokumentációkat véleményezés céljából január első napjaiban teszi ki a honlapjára az NFÜ, majd két
hét múlva, a szakmai észrevételek beépítése után hirdeti ki. Aki gyors, már a hónap végén be is
nyújthatja jelentkezését.
Annak, hogy Magyarország megkezdhesse a 2007-2013 között rendelkezésére álló nyolcezer
milliárd forint uniós pénz felhasználását, feltétele még, hogy hivatalosan benyújtsa a kormány az
Európai Bizottságnak az Új Magyarország fejlesztési terv operatív programjait, amiből 15 darab van.
Úgy tudjuk, ez még ezen a héten megtörténik. Habár a programok jóváhagyása akár négy hónapig is
eltarthat, a számlák befogadására, a kötelezettségvállalásra már az egyeztetés ideje alatt is lehetőség
lesz.
A Népszabadság információja szerint a januárban megjelenő pályázatok egyike a kis- és
középvállalkozások technikai korszerűsítését érinti. A másik felhívás a kis- és középvállalkozások
olyan munkahelyteremtő beruházásait támogatja majd, amelyek hátrányos helyzetű kistérségekben
valósulnak meg. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program előbb említett felhívásai mellett a
Társadalmi Megújulás Operatív Program két ablaka is megnyílik. Információink szerint a kabinet előtt
levő egyik konstrukció célja az alacsony iskolai végzettségűek továbbképzése, szakképzése, az
elavult szakmával rendelkezők újraképzése.
Ugyancsak a héten várható annak a miniszteri rendeletnek a kihirdetése, amely az uniós pénzeket
kezelő intézményrendszer működését, a túlzottan bonyolult, szövevényes, bürokratikus, lassú
eljárásrendet írja újra. A jövőben csökken a pénzügyi garancia mértéke, ami a beruházás 120
százaléka helyett 100 százalékáig terjed majd. Könnyítés még, hogy az olyan igazolások beszerzése,
amelyek szerepelnek az állami rendszerekben (APEH, VPOP), nem a pályázó, hanem a pályáztató
feladata lesz. Egyszerűbb és gyorsabb lehet a kifizetés is, miután az általános költségek egy része
tételes igazolás nélkül is elszámolhatóvá válik.

Megtanult pályázni az ország
Magyarország 2006-ban kitűnően teljesített a 2004-2006. évi I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I.NFT)
végrehajtásában, az év végére a rendelkezésre álló 670 milliárd forintot szerződésekkel teljes
egészében lekötötték, a leszerződött támogatás mintegy 50 százalékát már ki is fizették - mondta
Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos az MTI-nek a 2006. évet értékelve.
A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy Magyarország az 50 százalékos kifizetéssel a 2004-ben
csatlakozott tíz ország között a második helyen áll Szlovénia után, Észtország előtt, a V4-ek között
pedig első. A 670 milliárd forintos keretre beérkezett pályázatokból 710 milliárd forintnyit hagytak jóvá,
az árfolyamváltozás miatt ugyanis ennyire nő a keret - tette hozzá.
Az I. NFT lebonyolítását ért kritikák közül Bajnai Gordon elismerte, hogy valóban elfogadhatatlanul
hosszúak a különböző határidők. Ugyanakkor a helyzet megítélésében figyelembe kell venni, hogy az
ország ez alatt a három év alatt tanult meg pályázni uniós forrásokra. Összességében viszont el lehet
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mondani, hogy az I. NFT intézményi és a pályázati rendszere jól vizsgázott, a pályázók többsége
megtanulta profi módon használni a rendszert - vélekedett a kormánybiztos.
Az idei esztendő az I. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása mellett a felkészülés időszaka is volt a
2007-ben megnyíló új fejlesztési lehetőségekre. Így az ügynökség stratégiai erőforrásának nagy
részét az Új Magyarország Fejlesztési Terv véglegesítése kötötte le, a cél az volt hogy már januárban
elinduljanak a pályázatok - mondta Bajnai Gordon. Magyarország rendkívül intenzív társadalmi
egyeztetés után a 25 tagállam között negyedikként adta be a fejlesztési tervét és operatív programok
decemberi beadásával is az élbolyban van.
Bajnai Gordon úgy értékelte, hogy a társadalmi egyeztetés révén érdemi támogatást kaptak az Új
Magyarország Fejlesztési Terv célkitűzései. A társadalmi szereplők véleménye alapján erősödött a
humánprogramok jelentősége, erőteljesebben van jelen az esélyegyenlőség szempontrendszere. A
vita során kiérlelődött, hogy a vállalkozások támogatásában a vissza nem térítendő mellett szükség
van a piacot nem torzító hitel, garancia, tőke programokra is.
A kormánybiztos elmondta, hogy a 2006-ban fontos feladat volt a 2007-től induló új
intézményrendszer létrehozásának előkészítése, amely a meglévőkre épít. Változást jelent, hogy a
közreműködő intézményekkel új szemléletű, teljesítményalapon finanszírozott szerződéseket kötnek.
A teljesítményben meghatározó szempont lesz a gyorsaság, a precizitás, a rugalmasság. Az eljárási
rendben szemléletváltás következik be, az intézményrendszer érdekelt lesz a sikerben.
A pályázati rendszerben csökken a beadandó dokumentumok köre, egyszerűsítik az eljárási
szabályokat, az interneten követhető lesz az eljárás. Az új rendszerben panaszt kivizsgáló független
szervezetet hoznak létre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül elkülönítve a végrehajtástól.
Bajnai Gordon elmondta, hogy könnyítés várható a biztosíték területén, a gazdálkodóknak a
beruházási időszakban kell 100 százalék körüli garanciát adni, a fenntartási időszakban pedig
csökkentett idejű és mértékű biztosítékra lesz szükség. Az önkormányzatok, civilek és az
egyházaknak nem kell pénzügyi biztosítékot adniuk. Nyitottá teszik a rendszert azzal is, hogy a
pályázati kiírások tervezetét megvitatják a lehetséges pályázói kör legitim érdekképviseleteivel.
A pályázatok többségével meg kell várni az operatív programok március környéki brüsszeli
jóváhagyását - mondta Bajnai Gordon. Ugyanakkor sürgető igényt kielégítő néhány pályázat már
január végén elindul. Márciusig minden régiónak, ágazati programnak elkészül a két éves akcióterve,
amelyből előre lehet tudni milyen pályázat, mekkora kerettel mikor indul.
Bajnai Gordon szerint 2007-ben nemcsak pályázatok, beruházások indulnak el, hanem elkezdődik egy
olyan országépítő program, amely nemzeti ügy. Meg kell érteni, hogy vannak olyan nemzeti kérdések
- például a foglalkoztatottság, képzés, felzárkóztatás - amelyekre a választ ezeknek a pénzeknek a
hatékony felhasználásával lehet megadni. Ha ez nem sikerül, akkor hosszú távra eljátszunk egy
rendkívüli esélyt - mondta Bajnai Gordon.

Három év alatt 40 ezer pályázat
Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervre három év alatt - 2004-2006 között - 40 ezer pályázatot nyújtottak be.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint az összesen 670 milliárd forintos keretre beérkezett
támogatási igény meghaladta az 1 500 milliárd forintot.
A beérkezett kérelmek közül 18 ezer projektet támogattak az irányító hatóságok 700 milliárd forint
értékben. Ezek a projektek közvetlenül 1 100 milliárd forint értékű beruházást generálnak a magyar
gazdaságban. A szerződéskötéssel lekötött összeg is megközelíti az eredeti keret 100 százalékát. A
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megkötött támogatási szerződések mintegy kétharmadánál már kifizetés is történt, összesen 360
milliárd forint értékben.
A beérkezett projektek kétharmadát a kis- és középvállalkozások nyújtották be, és az I. NFT keretén
belül több mint 12 ezer kis- és középvállalkozás (kkv) kapott támogatást mintegy 190 milliárd forint
értékben. A kkv-k támogatása az átlagosnál nagyobb mértékben eredményezi a foglalkoztatás
javítását, az összes munkahely háromnegyedét a kkv-k hozták létre vagy őrizték meg. A
nagyvállalatok arányosan kevés pályázatra kaptak támogatást, a nagyobb projektméret miatt a
számukra megítélt támogatás meghaladja a támogatások 5 százalékát.
Az I. NFT-ben több mint 700 önkormányzat mintegy 1 500 projektje nyert el uniós forrást. A
támogatási érték meghaladja a 170 milliárd forintot. A civil szervezetek nyújtották be az összes projekt
mintegy 8 százalékát, körülbelül 150 milliárd forint értékben. Ez az összeg megközelíti a teljes megítélt
támogatás 9 százalékát. Az NFT I-ből az egyházak több mint 3,7 milliárd forint támogatásban
részesültek. A sikeres projektek többsége egyházi épületek felújításával és oktatási intézmények
infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatos.
Az NFT-n belül a beruházások elősegítése és ösztönzése kiemelt támogatási cél volt. Erre a célra
több mint 35 milliárd forintot fordítottak. Ebben a támogatási konstrukcióban a legmagasabb az állami
források gazdaságélénkítő szerepe, hiszen az 1 forint költségvetési forrás és a hozzá kapcsolódó 3
forint uniós forrás mellé további 7 forintot tettek hozzá a kedvezményezettek. Ennek eredményeként a
megítélt támogatások 100 milliárd forint beruházást indukáltak, jelentősen hozzájárulva a gazdasági
versenyképesség erősítéséhez.
A Strukturális Alapok forrásaiból 53 milliárd forint támogatást kaptak a hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztatási, tanulási, képzési esélyeit javító projektek. A roma szervezetek támogatására és a
különösen hátrányos helyzetű roma emberek életkörülményeinek javítására 5,1 milliárd forint
támogatást ítéltek meg az irányító hatóságok.
Az NFT forrásaiból 80 milliárd forint támogatás jutott a magyarországi úthálózat korszerűsítésére. A
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív program keretén belül támogatást kap az útrehabilitációs program arra a célra, hogy az utakat 11,5 tonnás tengelyterhelés elviselésére
alkalmassá tegyék. Elkerülő és tehermentesítő utak is épülnek a főúthálózat kapacitásának növelése
érdekében.
A Regionális Fejlesztési Operatív Program támogatta a négy- és öt számjegyű utak felújítását a
fejletlenebb régiókban és a hátrányos helyzetű kistérségekben, a zsáktelepülések
megközelíthetőséget javító útszakaszok kiépítését, az ipari területekhez vezető utak építését,
felújítását és a turisztikai vonzerők elérését segítő utak építését, minőségük javítását. A turisztikai
vonzerők fejlesztésére és a turisztikai befogadóképesség javítására 30 milliárd forint értékű
támogatást ítéltek meg.
Mintegy 19 milliárd forint jutott a vízminőség javítására és a szennyvízelvezetés és tisztításfejlesztésére az elmúlt időszakban a közösségi támogatásokból. A vízminőség javítását célzó
projektek további 20 ezer háztartás számára teszik lehetővé az egészséges ivóvízhez jutást. A
szennyvíztisztító projektek 22 ezer ingatlant kötöttek be a csatornahálózatba. Ezek közül a
legjelentősebb a Gárdonyban létrejövő Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető-, tisztító rendszer
bővítése, fejlesztése, amely 6 milliárd forint támogatást kapott.
Az NFT 2004-2006 közötti támogatásai segítségével 55 228 új munkahely jön létre és 162 962
munkahely megtartása válik lehetővé. A munkahelyteremtésben Budapesten ezer lakosra 8,6 új
munkahely jut. Komárom-Esztergom megyében 7,3 hely, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Pest
megyében 6,7 új munkahely.
A Strukturális Alapok támogatásait vizsgálva megállapítható, hogy a négy hátrányos helyzetű régió
egy főre jutó NFT támogatása jóval átlag fölötti, míg a fejlettebb három régióé az országos átlag alatt
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van. Az összes településkategória közül a főváros egy főre jutó támogatása a legalacsonyabb, 36
ezer forint.
Az összes település közül a legmagasabb fajlagos támogatottsággal Becskeháza község rendelkezik,
ahol az egy főre jutó támogatás 4,4 millió forint. Ezt követi Dúzs község támogatottsága 2,7 millió
forint személyenként támogatással. A városok közül a legnagyobb fajlagos támogatottságú Gárdony,
ahol egy főre 728 ezer forint NFT támogatás jut, ezt követi Tokaj 487 ezer forint, Harkány 418 ezer
forint, Mórahalom 300 ezer forint és Villány 266 ezer forint fejenkénti támogatással.
A Nemzeti Fejlesztési Terv legmagasabb fajlagos támogatású megyei jogú városa Eger 125 ezer
forinttal, Szekszárd 97 ezer forinttal, Pécs 86 ezer forinttal, Veszprém 83 ezer forinttal, és Miskolc 74
ezer forint személyenkénti támogatással. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázói az I. NFTből 84,8 milliárd forint támogatást nyertek el, ami az összes támogatás 16,9 százaléka. Az egy főre
jutó támogatásuk több mint 57 ezer forint, ami meghaladja a 49,6 ezer forint/fős átlagot.

2006. december 28-án jelentek meg az NCA 2006. évi II. körös pályázatai kiírásai
A 2006. évi II. körös pályázati szakasz keretében 672 millió Ft kerülhet felosztásra az Alapprogramhoz
pályázó szervezetek között.
A pályázati anyagok elektronikusan a www.nca.hu, a www.allamkincstar.gov.hu, valamint a
www.civil.info.hu internetes oldalakon jelennek meg. A teljes pályázati dokumentáció bármelyik
említett honlapról letölthető.
A pályázatok beadási határideje 2007. január 29.
További felvilágosítás kérhető a 06-80-204-453-as zöld számon (munkanapokon 9.00 - 17.00 óra
között), valamint a megyei civil szolgáltató központokban (elérhetőségük megtalálható a
www.civil.info.hu honlapon).

Újabb hét év és fejlesztési terv indul
A kis és középvállalkozások komplex fejlesztésében prioritást jelent a technológia-intenzív
tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékű termelés és stratégiai szolgáltatások
hazai meggyökereztetése. A vállalkozások telekhatáron belüli logisztikai fejlesztéseinek
társfinanszírozásához leginkább a GOP-ot lehet igénybe venni.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013. között a Gazdaságfejlesztés Operatív Program
(GOP), a Közlekedési Operatív Program (KözOP) és a 7 Regionális Operatív Program (ROP)
közvetlenül érintik a logisztikai fejlesztéseket - közölte a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
A térségi elérhetőség javítása keretében megerősítik a főutakat a nagyobb tengelyterhelés érdekében,
összekapcsolják a különböző közlekedési módokat, fejlesztik a gazdasági központok közlekedési
infrastruktúráját. A vállalkozások telekhatáron belüli logisztikai fejlesztéseinek társfinanszírozásához
leginkább a GOP-ot lehet igénybe venni.
A vállalkozások - kiemelten a kis és középvállalkozások - komplex fejlesztésében prioritást jelent a
technológia-intenzív tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékű termelés és
stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv-szektormodernizációja,
foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése és innovációs képességének fejlesztése, a hazai kisés középvállalati, valamint a döntően külföldi tulajdonban lévő, modern nagyvállalati szektor közötti
teljesítménybeli eltérés mérséklése érdekében.
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Ezen célok elérését szolgálják majd a vállalati technológiafejlesztésre, a hátrányos helyzetű
kistérségekben a munkalehetőséget teremtő beruházásokra, a vállalati folyamatmenedzsmentre, a
minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, az e-kereskedelem,
és egyéb e-szolgáltatások támogatására kiírásra kerülő pályázatok.
A modern üzleti környezet elérése érdekében nem elsősorban közvetlenül a vállalkozások, hanem
azok külső, működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban. Ebben a prioritásban
külön logisztikai központoknak címzett támogatás is megjelenik majd a hálózati infrastruktúra
létrehozására, az ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak fejlesztésére, a logisztikai központok és
szolgáltatások fejlesztésére, az üzleti, piacfejlesztési programok vállalkozások részére.
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