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Uniós pályázat kutatók számára

Ötszázhúsz millió euró (134 milliárd forint) keretösszeg áll a rendelkezésre az Európai Kutatási
Tanács (ERC) által a tapasztalt kutatóknak kiírt pályázaton - mondta Kroó Norbert, a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) alelnöke, az ERC magyar tagja az MTI-nek.
A tudós annak kapcsán nyilatkozott, hogy pénteken az Akadémia székházában információs napot
rendeznek a magyar kutatók számára, hogy tájékoztassák őket azokról a ˝technikai részletekről,
amelyet egy pályázónak célszerű tudni.˝ ˝Ismertetjük a pályázat tudománypolitikai motivációit, azt,
hogy miért született, mi a célunk˝ - emelte ki Kroó Norbert.
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Ismertetése szerint az Európai Unió VII. keretprogramjában (2007-2013) az alapkutatások kerültek
előtérbe. ˝A jelenleg alkalmazott technológiák lehetőségei kimerülőben vannak. Új ötleteken alapuló
technológiákra van szükség, ezek pedig főleg az alapkutatások révén születhetnek˝ hangsúlyozta Kroó Norbert.
E célból indította az unió az alapkutatások támogatását célzó Ideas (Ötletek) elnevezésű programot.
2007-ben az Európai Kutatási Tanács a fiatal kutatók számára írt ki egy pályázatot. Összesen 9167en jelentkeztek, végül 280-an kaptak támogatást, köztük 8 magyar. ˝Ez egy fantasztikus dolog˝ emelte ki Kroó Norbert, hozzátéve, hogy a nyolc magyar kutatóból ˝hat itthon, kettő pedig külföldön
kívánja a projektjét realizálni˝ - tudósít az MTI.
Ismertetése szerint az Európai Kutatási Tanács most mintegy 20 ezer pályázatra számít. Ezeket két
fordulóban bírálják el, az elsőben a kutató korábbi tudományos tevékenységét - publikációit,
hivatkozási mutatóit vizsgálják, a másodikban pedig magát a pályázatot veszik górcső alá. Ötszázhúsz
millió euró áll a rendelkezésre. A természettudományos projektek támogatására a keret 45 százalékát,
az élettani kutatásokra negyvenet, míg a társadalomtudományos pályázatokra 15 százalékot kívánnak
fordítani.
˝Legfeljebb öt évre biztosítjuk a támogatást. Míg a fiatal kutatók maximálisan 2 millió eurót
kaphattak, a szeniorok 2,5 milliót. Ám ha olyan drága berendezésre van szüksége valakinek, amely
indokolt a kutatásokhoz, s csak így szerezhető be, akkor az összeg 3,5 millióig is elmehet. A kutató
gyakorlatilag szabadon gazdálkodhat a pénzzel azon a projekten belül, amellyel pályázott˝ ismertette Kroó Norbert.

Érdemes lesz új dolgozókat felvenni?

A korábbi éveknél több pénz jut az idén az új munkahelyek létrehozásának támogatására.
A Munkaerő-piaci Alap Irányító Testületének (MAT), erre vonatkozó határozatai alapján az új
munkahelyek létrehozását vállaló cégek 2005-ben 1,5 milliárd forint, 2006-ban és 2007-ban 1,8
milliárd forint összegű támogatási keretre pályázhattak a Munkaerő-piaci Alapból, a legújabb
rendelkezés szerint idén viszont már 2,3 milliárd forint áll rendelkezésükre. A pályázatok
beadására február 11-től lesz lehetőség!
Az új munkahelyek létesítésének támogatása évek óta igen népszerű a munkáltatók körében. A
pályázónak a korábbi pályázatokon legalább öt új munkahely létesítését kellett vállalnia, illetve azt,
hogy a támogatással létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább öt évig fenntartják. A vállalt
létszámot a vállalati kategóriától függően 2-3 évig kellett foglalkoztatni. A pályázók munkahelyenként
alapesetben 800 ezer forint támogatást nyerhettek el. Ennél magasabb (akár 160 millió forint is)
lehetett a hátrányos helyzetű térségekből, településekről pályázók támogatása, és kiegészíthető volt a
támogatási összeg azzal is, ha a pályázó regisztrált álláskereső foglalkoztatását vállalta, vagy
szerepet vállalt a romák foglalkoztatásának javításában.

Az idei gazdaságfejlesztési sztárpályázatok kiírása február 15-re várható
Magas-e az árbevételléc?
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Az elvárt árbevétel-növekmény, a keretösszeg és az elnyerhető támogatás nagysága foglalkoztatja
leginkább a 27,967 milliárd forintos előirányzott keretű új gazdaságfejlesztési kiírástervezetekhez
hozzászólókat. Ez derül ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról (www.nfu.hu), és ezt
erősítette meg Márkus Eszter, a hivatal partnerségi menedzsere is.
A Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) öt kiírásáról és a Közép-Magyarország operatív
program (KMOP) két tükörpályázatáról tartottak online egyeztetést az elmúlt napokban.
˝Sztárpályázatoknál˝ most debütált először ez a módszer, amelytől azt várják az NFÜ-ben,
hogy transzparensebbé teszi az egyeztetést. A hozzászólók itt egyszerre láthatták egymás
véleményét, és a sajátjukat ezek figyelembevételével fogalmazhatták meg. Az ügynökség összesen
29 hozzászólást és mintegy 90 észrevételt kapott 18 szervezettől, illetve magánszemélytől. Eddig több
mint 800-an regisztráltak a partnerségi oldalon, ők egyúttal igényelhették azt is, hogy e-mailben
kapjanak tájékoztatást az újabb egyeztetésekről és az új pályázatok meghirdetéséről - tájékoztatta
lapunkat Márkus Eszter. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy jövő hétfőn workshopon értékelik az
egyeztetés tapasztalatait a hozzászólók és az NFÜ képviselőinek részvételével.
A tartalmi felvetések sorában egyes kiírásoknál Budapest kevesellte a közép-magyarországi
pályázóknak előirányzott keretösszegeket, és kifogásolta, hogy az innovációpolitikai stratégiában
szereplő szektorok nem számíthatnak pluszpontokra az értékeléskor. A GOP-kiírások tervezeteinek
véleményezésénél, úgy látszik, az idén is visszatérő megjegyzés lett, hogy ˝a követelmények
tovább szigorodtak˝. A Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége irreálisnak tartja az
árbevétel-növekményelvárást, mert mint fogalmaz: ˝Nem minden magánvállalkozás teheti meg, hogy
az államhoz hasonlóan emel árat˝. Az NFÜ illetékese, Márkus Eszter elmondta: a beérkezett
észrevételek közel 20 százaléka tért ki az árbevétel kérdésére.
A visszatérő témák között szerepelt a kiírásokra előirányzott keret és az elnyerhető támogatás
nagysága. A legtöbben az eddigieknél nagyobb kerettel hirdetnék meg az idén az eddig
legnépszerűbb GOP-kiírásokat. Mások az elnyerhető támogatás alsó határának lejjebb vitelét
szorgalmazták. Többen dicsérték az NFÜ-t, hogy kiírás-tervezetenként közzétette az értékelési
pontokat, és volt, aki javasolta az ˝egyre erősebben pangó magyar gazdaság˝ mielőbbi élénkítése
érdekében a projekt megkezdhetőségének újragondolását, hogy a pályázat befogadása helyett már a
beadástól elkezdődhessen a fejlesztés végrehajtása.
Az idén bő ötven százalékkal nő a kifizetendő támogatási összeg

Több pénz a nyerőknek

Az idén 53,5 százalékkal több pénzt kaphatnak a nyertes pályázók a 2004-2006-osI. Nemzeti
fejlesztési terv (I. NFT) és a 2007-2013-as Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) keretében, mint
tavaly. Erre az évre 661 milliárd forint a kifizetési előirányzat az európai uniós forrásokból és a hazai
hozzájárulásból álló támogatási keretből, szemben a tavalyi 430 milliárddal - tájékoztatta a
Világgazdaságot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).
A most záruló, a strukturális alapokra épülő I. NFT esetében különösen tanácsos ügyelni az
elszámolásokra. Forrásvesztés nélkül itt kizárólag 2008. december 31-ig van lehetőség a kivitelezők
kifizetésére, a projektgazdák jellemzően ezt követően juthatnak hozzá a teljes összeghez. A
költségvetés az I. NFT-nél 100 milliárd kifizetését irányozta elő 2008-ra.
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A 2004-2006-os kohéziós alapnál (ez nem része az I. NFT-nek!) a határidő projektenként változó.
Ezeknél legkésőbb 2010. december 31-ig kell lezárni az elszámolást. Itt 2008-ra 168 milliárd forint a
költségvetési kifizetési előirányzat. Az ÚMFT-nél (az új uniós rendszerben együtt szerepelnek a
strukturális és a kohéziós alapok) az idén látványosan fölgyorsulhatnak a kifizetések, és csaknem
negyvenszeresére nőhet az átutalások összege a múlt évihez képest: erre a célra 393 milliárd forintos
előirányzat szerepel a 2008-as költségvetésben.
Ami a 2007-es évet illeti, az I. NFT-re, a kohéziós alapra és az ÚMFT-re összesen 430 milliárd forintot
irányoztak elő, s ebből az előzetes adatok szerint 312 milliárd forintot kifizettek. Az I. NFT-nél az
előirányzatnál többet (211,243 milliárd forintot), a kohéziós alapnál kevesebbet (90,521), az ÚMFTnél szintén kevesebbet (10,634 milliárdot) utaltak át a projektgazdák számláira.
Az NFÜ emlékeztetett arra, hogy az új, 2007-2013-as időszak első évét 2006 közepén teljes
bizonytalanságban kellett megtervezni, mert nem lehetett tudni, az Európai Bizottság mikortól fogadja
a magyar operatív programokat. Annak érdekében, hogy a költségvetés ne legyen szűk
keresztmetszete a kifizetésnek, magasabb kifizetési összeget irányoztak elő a múlt évre.
A kifizetés ütemezése az Európai Unió ún. n+2-es, n+3-as szabálya szerint történik, ez azt jelenti,
hogy a támogatási szerződés megkötési esztendejét követő két, illetve három év utolsó napjáig le kell
zárni az elszámolást. Ebből pedig az következik, hogy Magyarországnak 2010-től kell gyorsuló
kifizetéseket teljesítenie.

Eddigi eredmények és buktatók
Magyarország az uniós források felhasználásában az újonnan csatlakozott 12 tagállam között az első
helyen áll, és a harmadik az EU27-ben - derül ki az Európai Bizottság kimutatásából.
Lassítja azonban a kifizetést, hogy a kedvezményezettek olykor nem vagy csak többszöri felszólításra
teljesítik a teljes, hiánytalan elszámolás feltételeit.
Intézményi oldalról a kifizetések felgyorsítását szolgálja a pályázatokat kezelő szervezeteknél
dolgozók létszámának növelése, az eljárásrend harmonizálása és az informatikai háttér fejlesztése.

Átfogó turisztikai fejlesztések a KMOP-ban

A közép-magyarországi régió beruházásai kaphatnak támogatást
A turisztika meghatározó ágazata a magyar nemzetgazdaságnak, de a terület hosszú távú, átfogó
fejlesztését megalapozó stratégiával még nem rendelkezik. A közép-magyarországi operatív program
turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítására irányuló támogatás (KMOP-20073.1.1/A/B/C/D) keretében megvalósuló beruházások esetén a régió a tervek szerint versenyképes
turisztikai desztinációvá válik és komplex kínálatot nyújt a természeti és épített örökség fenntartható
turisztikai hasznosításának biztosításával.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 2007-2009.
évben várhatóan 2,85 milliárd forint, amire költségvetési szervek,nonprofit szervezetek és
vállalkozások egyaránt pályázhatnak. A projekt kiemelten kezeli az aktív turizmus (vízi turizmus és
természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztését, a gyógy- és
termálvíz-turisztikai hasznosításához kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások fejlesztését, valamint
a kulturális és örökségturizmusba való beruházásokat. Ebből is kitűnik, hogy az épített környezet
fejlesztése legalább olyan kulcskérdés, mint a meglévő természeti környezet hasznosítása. Az
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elérhetőség javítása ebben az esetben éppúgy turisztikai attrakcióként értelmezhető, mint a
műemlékek vagy várak rekonstrukciója. A fejlesztés komplex módon valósulhat meg, azaz a
támogatott pályázat közvetlen környezetében lévő járda, parkoló, park, közterület felújítására, a
projekthez szorosan kapcsolódóan munkatársak szakmai képzésére, marketingtevékenység
kifejtésére is van mód.

Uniós pénzből fejlesztik az érdekképviseleteket

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pénteken közzétette azt a kétmilliárd forint keretösszegű, a
Társadalmi megújulás operatív program (Támop) 2.5.1 jelű pályázatát, amely többek között az érdekképviseleti szervezetek (munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, civil csoportok) működését,
jogsegélyszolgálatok létrehozását és fejlesztését támogatja. Az NFÜ szerint ezek a szervezetek
Magyarországon gyakran kapacitáshiánnyal küszködnek, ennek megváltoztatásához pedig a
szervezetek megerősítésére van szükség. A szakszervezetek ugyanis a magángazdaságra való
áttérés következtében veszítettek tagságukból, erejük szétaprózódott, a tevékenységüket segítő
szakmai háttérintézmények megszűntek; a civil szervezetek esetében pedig a rendszerváltás óta
jelentős fejlődés tapasztalható ugyan, ám azoknak a társadalmi érdekegyeztetési folyamatokban való
részvételét hátráltatja az ágazati-szakmai civil együttműködés hiánya, esetlegessége, valamint a
szakértői háttér gyengesége.
A pályázat három célt nevez meg. Ezek közül a munkavállalói és munkáltatói érdek-képviseleti
szervezetek fejlesztésére 500 millió forint, a munkavállalói és munkáltatói régiós jogsegélyszolgálatok
létrehozására egymilliárd forint, míg az érdek-képviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek
kapacitásainak fejlesztésére félmilliárd forint keret áll rendelkezésre. A vissza nem térítendő
támogatás a projekt elszámolható összes költségének akár 100 százaléka is lehet. A pályázatokat
2008. február 1-jétől március 31-éig lehet benyújtani. A munkavállalói és munkáltatói szervezetek
támogatást kaphatnak alkalmazottak képzésére, uniós és nemzetközi együttműködésekhez való
kapcsolódásra, az érdekképviseletek szervezeti integrációjára, valamint a kollektív szerződésekkel
való lefedettség növelésére. A jogsegélyszolgálatok esetében pedig a munkavállalók, munkáltatók,
kisvállalkozást alapítani szándékozók számára jogi információ nyújtásához, egyéni és csoportos jogi
tanácsadáshoz, az ügyfélforgalom nyilvántartásához, valamint tájékoztatással és nyilvánossággal
kapcsolatos tevékenységekhez egyaránt nyújtható forrás. A civil szervezetek saját fejlesztéshez
munkatársaik képzésére, szakmai-stratégiai terv kidolgozására, szakértői tevékenység
igénybevételére, honlap fejlesztésére, kutatások és felmérések készítésére egyaránt támogatást
nyerhetnek.

Agórák a ˝kultúr˝ helyett

Ma már nem a vidéki ˝kultúr˝, azaz szocreál művelődési házak jelentik a közművelődést.
Az Agóra többfunkciós közösségi központ, közművelődési intézmény, ahol megvalósulhatnak
közösségi
művelődés,
felnőttképzés
és
kulturális
programok,
ezzel
alakítva
a
helyi szociokulturális életet.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot ír ki annak érdekében, hogy csökkenjenek a térségek,
régiók közötti infrastrukturális fejlettségbeli különbségek. Olyan közművelődési intézményrendszer

___________________________________________________________________________
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

szeretnének kialakítani, amely a közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása, az
egész életen át tartótanulás feltételeinek javítása és infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve
fejlesztése révén lehetőséget teremt a jobb minőségű kulturális szolgáltatások biztosítására. A
létrejövő intézmény segíti az egyének társadalmi érvényesüléséhez szükséges kompetenciák
megszerzését, továbbá szolgáltatásai által elősegíti a közösségi és civil aktivitás dinamizálását, így
hozzájárulhat a társadalmi befogadás javulásához. Az Agóra multifunkcionális közösségi központ,
mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatásifelnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló
működésre, a helyi társadalom, a város szociokulturálisfejlesztésére. Működése közvetlenül, illetve
közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság közművelődésére, magas minőségű
programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések, kistérségek
közművelődési intézményei számára.
Pályázhatnak Magyarország 6 konvergencia régiójában található megyei jogú városok
önkormányzatai, amelyek nem fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok. Nem pályázhatnak a
Közép-magyarországi Régió területén található megyei jogú városok, és a fejlesztési pólus- és
társpólus-városok önkormányzatai.
Támogatják multifunkcionális közösségi központok létrehozását elsősorban meglévő közösségi vagy
egyéb használatban lévő, illetve használaton kívüli épület, épületegység, épületegyüttes
korszerűsítésével, kibővítésével, átalakításával. Amennyiben azt a költséghatékonysági számítások és
a településfejlesztési koncepció alátámasztja, új komplexum megépítése is támogatható.
Közösségi funkciók
A szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, mobil belső térszerkezet kialakítása,
megépítése; munkaerő-piaci és más közhasznú információs pontok létesítése; társadalmi szervezetek
befogadására alkalmas terek kialakítása; Konferenciák befogadására alkalmas intézményi
infrastruktúra létesítése; hagyományápoló és kortárs kulturális művészeti csoportok működtetésére
alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése;
Kreatív iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása; kulturális internet-portálok működtetése,
koordinálása, közösségi internet hozzáférés biztosítása;
Idegenforgalmi, turisztikai adatbázisok elérésére alkalmas infrastruktúra kiépítése;
kulturális szolgáltatási projektek összeállítására, forgalmazására kialakított intézményi infrastruktúra
kialakítása; nemzeti és etnikai kisebbségi kulturális szolgáltatások infrastruktúrájának,
feltételrendszerének fejlesztése; a környezeti és egészségnevelési programok megvalósulását
szolgáló terek kialakítása.
Képzési funkciók
A közoktatási, valamint a felnőttképzési és képzési programok lebonyolítására alkalmas terek,
kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók kialakítása, melyek a tevékenységhez szükséges
IKT és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internet kapcsolattal
rendelkeznek; aAz új tanulási formák (informális és nem formális képzések, atipikus képzési formák
stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása, melyek indokolt esetben a közoktatási intézmények
számára is rendszerszerűén igénybe vehetőek.
Szórakozási és élményfunkciók
Ezek közvetítésére szolgáló terek kialakítása, színház-, hangversenyterem, kiállítótér és az ezekhez
szükséges technikai feltételek biztosítása; mobil-rendezvénytér, és az ezekhez szükséges technikai
feltételek biztosítása;
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szükség esetén könyvtári és egyéb közgyűjteményi (pl. kiállítótér, digitális múzeumi szolgáltatások
stb.) funkciók ellátására alkalmas terek kiépítése, az előzőekkel összhangban, integrált formában,
Közösségi szórakozási alkalmakat kiszolgáló terek kialakítása (pl. szakkör, klubfoglalkozás,
ismeretterjesztő előadások stb.).
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka, összege minimum
1.000.000.000, maximum 1.750.000.000,- forint lehet.
Határidő: 2008. április 30.

Megjelentek a 2008. év technológia korszerűsítés pályázatok tervezetei!!!!
Társadalmi egyeztetés alatt állnak a kkv-k technológia fejlesztését segítő pályázatok. A tavalyi évhez
hasonlóan külön pályázati kiírás vonatkozik a Közép - Magyarországi Régió (Budapest és Pest Megye) pályázóira, illetve a többi 6 régióra.
˝Normatív˝ támogatás
GOP-2008-211A/KMOP-121A kódjelű pályázaton a mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő
vállalkozások indulhatnak kizárólag technológiai fejlesztés céljából. A támogatási intenzitás 25-50%, a
támogatás mértéke a projekt megvalósításától függően 1-20 millió Ft lehet. Aki ˝csak˝ gépbeszerzést
tervez, ideális pályázat számára, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan kb. 3 hét alatt döntés születik a
pályázat eredményességéről. A beadási határidő december 31., de érdemes sietni, hiszen a keretet
tavaly is nagyon hamar elérték a pályázók.
Komplex támogatás
GOP-2008-211B/KMOP-2008-121B kódjelű pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak
be pályázati dokumentációt, azonban a támogatható tevékenységek köre igen széles: a technológiai
korszerűsítés mellett IT fejlesztés, marketing anyagok elkészíttetése, minőségirányítási rendszer
bevezetése, infrastrukturális beruházás, tanácsadás, vállalati képzés tevékenységek is
szerepeltethetők.
A támogatási intenzitás 25-40%, az elnyerhető összeg 10-50 millió Ft, természetesen a központi régió
itt is elkülönül a további 6 régiótól.
Ezen pályázat a leghátrányosabb településeken megvalósuló fejlesztésekkel is pályázható, 50%-os
támogatási intenzitással, 20-250 millió Ft elnyerhető támogatási összeggel.
A komplex fejlesztési támogatások beadási határideje rövidebb, a tervek szerint május 5.

Komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben
GOP-2008-2.1.1/C konstrukció keretein belül a támogatható tevékenységek azonosak, azonban a
pályázók körte szűkített. Csak a pályázati útmutatóban felsorolt, hátrányos helyzetű kistérségekhez
tartozó települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Az elnyerhető támogatás
mértéke maximum az összes elszámolható költség 40%-a. Az igényelhető támogatás összege:
minimum 250.000.001 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
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Jelen kiírás is pályázható a leghátrányosabb településeken megvalósuló projektekkel, az intenzitás
magasabb - 50%-, az elnyerhető összeg: 250- 500 millió Ft, de maximum.
Amennyiben felkeltette érdeklődését valamely pályázati lehetőség, kérjük, keresse a Vanessia Kft.
szakembereit a 1/3192707-s telefonszámon!

Február közepétől jelennek meg az első idei gazdaságfejlesztési pályázatok

Bajnai Gordon szerint az uniós támogatások igénybevételében azok a korábbi uniós tagállamok voltak
a legsikeresebbek, amelyek stabil makrogazdasággal, nyitott gazdasággal rendelkeztek, központi
intézményeik hatékonyan működtek, és az adott országban alacsony szintet ért el a korrupció.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter kiemelte, várhatóan február közepén jelennek meg az
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) gazdaságfejlesztési operatív programjához kapcsolódó
(GOP) ez évi első pályázatok. Ezek a pályázati kiírások elsősorban a kis- és középvállalatok
fejlődését, a vállalatfejlesztést és a beruházások bővítését szolgálják majd, és a hátrányos helyzetű
térségekben különböző kedvezményeket biztosítanak a foglalkoztatás bővítéséhez. Az első tervezett
pályázatok keretösszege mintegy 28 milliárd forintra rúg majd együttesen, amelyre a vállalkozások
mintegy másfél hónapos időszak alatt pályázhatnak - adja hírül az MTI.
A területfejlesztési miniszter arról is szólt, hogy Magyarország igen jól áll az I. Nemzeti Fejlesztési
Tervhez kapcsolódó pályázatok uniós forrásainak kifizetésében, a teljes kifizetés összege a 20042006-ra vonatkozó időszakra, napjainkra mintegy 570 milliárd forintra rúg. Ezzel Magyarország a vele
együtt csatlakozott államok között első helyen áll a kifizetett összegek alapján.
A 2007-2013. évi uniós költségvetési időszakban összességében - az önrészt is beszámítva - mintegy
25 milliárd euró áll majd a magyarországi pályázók rendelkezésére és az is kedvező, hogy tavaly
Magyarország fejlesztési elképzeléseit az elsők között hagyta jóvá az európai integráció. A pályázati
rendszer előrelépését jelenti az, hogy a korábbiakhoz képest szigorúbb feltételek mellett lehet pályázni
az új kiírásokra, viszont az elbírálás gyorsabbá válik és a szabályok szigorításával csökken a
visszaélések lehetősége is.
Bajnai Gordon hangoztatta: a Magyarországon jelenleg folyó reformok azt is szolgálják, hogy az uniós
fejlesztési források hozzájáruljanak az ország ésszerűbb, gyorsabb fejlődéséhez. Az ÚMFT-ből eddig
meghirdetett több mint 180 pályázat mintegy 2.900 milliárd forint fejlesztési lehetőséget nyitott meg a
vállalkozók, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a hátrányos helyzetű térségekben működő
vállalkozások számára. Továbbra is az a cél, hogy az ország különböző térségeinek fejlettségi szintjét
közelítsük egymáshoz, Magyarországon is élesek a különbségek, például Budapest az uniós
fejlettségi átlaghoz képest 125 százalékon áll, míg az ország lemaradó térségei az integrációs átlag
40 százalékát érik el csupán.
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A munka java csak ezután jön

Ha értesítés érkezik, hogy megnyerte az uniós pályázatot, még nem dőlhet hátra a karosszékben. A
munka java, a projekt megvalósítása és fenntartása csak ezután következik. Érdemes betartani a
szabályokat, az esetleges módosításokat időben bejelenteni, ugyanis könnyen elveszhet a pénz. A
gazdaságfejlesztési pályázatok menetébe adunk betekintést.
Egy sikeres uniós pályázat 30 százalékban a tervezésen, 10 százalékban a pályázati anyag
megírásán és 60 százalékban a projekt megvalósításán valamint fenntartásán múlik - állítja
Lukács János a pályázati tanácsadással foglalkozó Vanessia Kft. ügyvezetője. A pályázati döntés
megszületése és a ˝győzelem kihirdetése˝ még csak bemelegítésnek számít, az igazi munka csak
ezután következik.
Szerződés-előkészítési szakasz
A BEADOTT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA után első körben a támogatási szerződés előkészítése
következik, ami gazdaságfejlesztési pályázatoknál általában két hónapot vesz igénybe. ˝Ha valamiben
szeretnénk módosítást kérni, akkor ilyenkor célszerű megtenni. Hatályba lépett szerződést módosítani
a megvalósítási szakaszban már kockázatosabb. Könnyebb változtatást elérni a projekt tartalmában,
az ütemezésben, de a szállító cég lecserélése is egyszerűen elérhető. Sokkal nehezebb és súlyos
indok kell a vállalások módosításához, például az árbevétel-növekedésben˝ - állítja a pályázási
tanácsadó. Mérföldkő a támogatási szerződés aláírása, ugyanis ezzel nyílik egy vállalkozásnak joga
arra, hogy támogatást hívjon le.
A projekt megvalósítása
A PÁLYÁZAT SAVA-BORSA a támogatott projekt megvalósítása, amelyhez 24 hónap, azaz két év áll
rendelkezésre. Kevesebb az idejük azoknak, akik 2006 végén indították el GVOP-projektjüket, ugyanis
minden Nemzeti Fejlesztési Terves pályázatot2008. március 31-ig le kell zárni tartalmilag és
pénzügyileg is. A 2007-től pályázókra természetesen ez az időpont nem vonatkozik.
Fontos eleme az állam felé történő információszolgáltatásnak hathavonta egy ˝Projekt előrehaladási
jelentés˝ (PEJ) elkészítése és leadása. Aki nem küldi el időre, eleshet a támogatástól. A PEJ tíz
oldalnál nem hosszabb formanyomtatvány, amelyhez különféle mellékletek, nyilatkozatok tartoznak,
amihez mellékelni kell a költségszámlákat is. Ami miatt még elengedhetetlen a PEJ elküldése: csak ez
alapján és számlával igazolva hívható le a támogatás. ˝Nem kell feltétlenül kivárni a hat hónapos
időtartamot, előbb is leadható az úgynevezett egyszerűsített PEJ. Nagyobb összegű teljesítések
esetén tanácsos alkalmazni ezt a közbülső forráslehívási lehetőséget és akkor a pénz is előbb érkezik
meg˝ - tanácsolja Lukács János.
A támogatás egy összegben a projekt végén vagy szakaszosan is lehívható. Egyetlen szabály van:
amíg a projektet nem zárták le, általában a támogatási összeg maximum 80 százaléka kapható meg.
A projekt lezárása a Záró Projekt Előrehaladási Jelentéssel történik, ezután 45 napon belül kell
elküldeni a közvetítő szervezet részére a pénzügyi elszámolást.
A pénz lehívásának feltétele lehet a biztosíték adása. Ettől az évtől jelentős könnyítések történtek,
különösen kisvállalkozóknak egyszerűbb venni ezt az akadályt, ugyanis 10 millió alatti támogatásnál
és a nem beruházási típusú projekteknél nem kérnek biztosítékot. Azoknál a projekteknél, ahol kell
biztosíték, a bankgarancia kiváltható egy garanciaszervezettel történő kezességvállalási szerződéssel.
Ehhez nem kérnek pótlólagos fedezetet. Így nem fordulhat elő, hogy egy cégnek a biztosíték
megszerzéséhez jelzáloggal kell terhelnie ingatlanját, és ezzel csökken hitelfelvevő képessége.
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Fenntartási szakasz
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, a pályázati pénz megszerzése azonban még nem jelenti a pályázat
végét. GOP pályázatoknál az állami közvetítő szervezet három éven át figyeli, megvalósultak- e a
fenntartási szakaszra tett vállalások. Itt évente egyszer van beszámolási kötelezettség, április 15-ig
kell elküldeni a ˝Projekt Fenntartási Jelentést˝. Ez egy néhány oldalból álló dokumentum, amelyben az
előző év gazdálkodásáról és a vállalt kötelezettségek teljesüléséről kell nyilatkozni. Ebbe többek
között beletartozik, hogy a cég gépbeszerzés esetén ugyanott üzemelteti-e a gépet, teljesülnek-e a
vállalt pénzügyi indikátorok - például megfelelő mértékben nő-e a cég árbevétele.
˝Érdemes már a tervezésnél alaposan áttekinteni, mit vállalunk a fenntartás három évére. Ha például
egy cég a kötelezően előírtnál nagyobb árbevétel-növekedést jelöl meg, akkor a pályázat
elbírálásakor több plusz pontot kap, ám büntetik, ha a vállaltnál kevesebbet ér el. Még akkor is, ha az
a kötelező vállalási minimum felett van˝ - mondja Lukács János. Mi a teendő, ha valaki nem tudja
teljesíteni a tervezett szintet? ˝Hátrányosabb a pályázóra nézve, ha a fenntartási jelentésből derül ki
az eltérés.˝ Tapasztalatok szerint az önkéntes vállalásoknál elnézőbb a hatóság, a kötelező
vállalásoknál kevésbé.

ELVESZIK A TÁMOGATÁS, HA
1. A pályázó cég a pályázat befogadása előtt elkezdi a projektet. (A pályázatot a benyújtás után
először regisztrációba veszik, majd a formai ellenőrzés után befogadják. Ha nincs hiánypótlás,
akkor ez a folyamat két-három hetet vesz igénybe.)
2. A pályázó olyan szervezettől veszi igénybe a szolgáltatást, amely nem jogosult arra vagy nem
felel meg a pályázatban előírtnak. Ha például képzési pályázatnál nem akkreditált képző
intézménytől rendeli a cég a szolgáltatást.
3. Nem tudja megvalósítani a projektet a végső vállalt határidőre (24 hónapra).
4. Hathavonta nem tesz eleget a kötelező projekt előrehaladási jelentésnek.
5. Szándékosan hamis adatot közöl a tervezés, a végrehajtás vagy a fenntartás során. (A
figyelmetlenségből adódó hibáknál van lehetőség a korrigálásra.)
6. A fenntartási szakaszban nem tudja teljesíteni a kötelező vállalásokat. (Ilyenkor a jegybanki
alapkamat kétszeresével terhelt összeggel kell visszafizetni a támogatást.)
A PÁLYÁZÓ SZEMÉVEL
Több uniós pályázaton is kapott támogatást a szállítmányozással és raktárlogisztikával foglalkozó, 2
milliárd forint árbevételű, budapesti Ghibli Kft. Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére 22
millió forintot, elektronikus dokumentumkezelés bevezetésére 11 millió, munkahelyi képzések
támogatására 16 millió forintot nyertek el. Bende Károly ügyvezető szerint csak olyan vállalásokat
érdemes tenni, amik betarthatók. ˝A pénzügyi tervezésnél tanácsos arra figyelni, hogy ne a támogatási
összegtől függjön a megvalósulás, ugyanis bizonytalan, mikor érkezik a pénz. Érdemes saját forrással
és banki előfinanszírozással megvalósítani a projektet. Így sokkal nyugodtabban lehet dolgozni. Ha
például egy jelentéshez hiánypótlást kérnek és ez éppen a nyári időszakra esik, akkor három hónap is
eltelhet a pénz kifizetéséig.˝ Fontos tényező a cégen belüli projektmenedzsment és egy megbízható
tanácsadó céggel való együttműködés.
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Bende Károly úgy látja, az EU-s pályázás nagy kihívása, hogy nehéz összhangba hozni a piaci
igények és a cég helyzetének változásait a vállalt kötelezettségekkel. ˝Folyamatosan figyelni kell a
támogatási szerződést, ugyanis a cég döntési szabadsága korlátozott, minden apró változást jelenteni
kell. A képzési és a vállalatirányítási pályázatban is kértünk módosítást. Előbbiben a képzési igény
megváltozása miatt, az informatikaiban pedig új szállító és modul beépítése miatt. Ésszerű
változtatások voltak, így nem volt gond a támogatási szerződés módosításával˝ - mondja.
Tapasztalatai szerint bonyolultabb a képzési pályázat adminisztrációja, rengeteg papírmunka van
vele. ˝Egy munkatársat ennek a felügyeletével bíztunk meg és tanácsadó cég segítségét is igénybe
vettük˝ - jegyzi meg az ügyvezető.

Mikrohitel akár 24 órán belül

Annak a vállalkozói körnek kínál forráslehetőséget az Új Magyarország mikrohitel program, amely
tudna növekedni, de a jelenlegi banki feltételek mellett nem kap hitelt.
Ezt hangsúlyozta Kállay László, a gazdasága tárca főosztályvezetője a program elindulását bejelentő
sajtótájékoztatón tegnap. Elmondta, hogy az Európai Unió Jeremie-programja keretében
Magyarország mintegy 200 milliárd forinttal gazdálkodhat. Ebből elsőként mikrohitel nyújtásával
segítik a vállalkozókat, finanszírozási problémáik enyhítésére itt összesen mintegy 83 milliárd forint áll
rendelkezésre. Bejelentette azt is, hogy az év folyamán elindítják a portfolió-garancia programot és
jövőre a kockázati tőke programot is.
Ez az első alkalom, hogy az EU strukturális alapjaiból visszatérítendő forráshoz juthatnak a magyar
vállalkozások - közölte Benke Ákos, a programot menedzselő Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
vezérigazgatója. A 83 milliárd forintból 56 milliárd forint a refinanszírozási keret és 27 milliárd forint jut
kezességvállalásra. Idén hozzávetőleg ötezer vállalkozás juthat a program keretében forráshoz.
Szerinte a mikrohitel programban maximálisan érvényesül a piaci verseny. Pályázaton választják ki a
pénzügyi közvetítőket, akik alakítják ki ajánlataikat, az igénylők ezek közül választhatnak. Már több
mint tíz az érvényes és befogadott pályázat, s az év végéig 25-re nőhet a pénzügyi közvetítők és
bankok száma. Az első szerződést a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által létrehozott
Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötötték meg.
Máris benyújthatók az igények és a vállalkozók akár 24 órán belül hozzájuthatnak a hitelhez kezdte feltételeik ismertetését Antal Gergely vezérigazgató. Náluk beruházási hitel és forgóeszköz
hitel közül választhatnak az érdeklődők. Beruházási hitelnél 500 ezer-6 millió forint a felvehető összeg.
A kamat 6,5 százalékos, a futamidő 1-5 év, a törlesztés türelmi ideje maximum 24 hónap.
Forgóeszköz finanszírozására ugyancsak 500 ezer-6 millió forint hitel igényelhető, szintén 6,5
százalékos kamatra, maximum egyéves futamidőre, két hónapos törlesztési türelmi idővel.
A Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. maga mögött tudhatja a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a szakmai szervezetek, így Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), a Magyar
Iparszövetség (OKISZ), a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
(KISOSZ) és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos
Szövetsége (ÁFEOSZ), valamint a helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok hálózatát. Rajtuk keresztül
biztosított az országos lefedettség. Ráadásul a piacon szokatlanul alacsony kamattal nyújtanak
mikrohitelt. Alapvető célunk nem a profit maximalizálása, hanem az, hogy kedvezményes hitellel
lássuk el a mikro- és kisvállalkozások minél szélesebb körét - szögezte le Csuhaj V. Imre, az MVA
kuratóriumának elnöke.
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Beruházási hitel

Forgóeszközhitel

Felvehető összeg (millió Ft)

0,5-6

0,5-6

Kamat (százalék)

6,5

6,5

Futamidő (év)

05.jan

1

Törlesztési türelmi idő (hó)

24

2

Uniós pénzfelhasználásban Magyarország az élen

Első helyen állunk az uniós pénzek felhasználásában az újonnan csatlakozott 12 tagállam között, és
egyelőre nem származott semmilyen veszteségünk abból, hogy az EU az új költségvetési időszakra
háromról két évre rövidítette a megítélt támogatások felhasználási határidejét.
Az EU regionális politikaért felelős biztosa Brüsszelben adott tájékoztatójában elmondta, hogy az
összes tagállamot tekintve Magyarország a harmadik helyen áll. Az EU kohéziós alapjából a magyar
felhasználás egyelőre 47 százalékos, de ez egyrészt 2010-ig felhasználható keret, másrészt pedig ide
tartoznak a ˝nagyprojektek˝, amelyek lezárultával a teljesített százalék nem egyenletesen, hanem
hirtelen ugrik meg.
A lengyel EB-tag kiemelte az ˝innovatív gondolkodást˝, amellyel hazánk a növekedés gyorsítására és
a területi egyenlőtlenségek csökkentésére törekszik. Hübner felhívta a figyelmet ugyanakkor arra,
hogy nem elég lehívni az uniós pénzeket, hanem úgy kell lezárni a tárgyidőszakot, hogy azután ne
kelljen szabálytalanságok miatt forrásokat visszafizetni. Az idei év egyébként kulcsfontosságú,
ugyanis lezárul a 2004-2006-os keret felhasználhatósága, miközben megnyílnak az eddigiekhez
képest például évente 5-6-szor nagyobb új források is.
Az
uniós
pénzek
állítólagos
szabálytalan
felhasználásával
kapcsolatos
kérdésre
válaszolva Hübner elmondta: Magyarország esetében eddig még nem érkezett olyan bejelentés, és
Brüsszel sem derített fel olyat, amely korrupciót vagy a pénzek szándékos szabálytalan felhasználását
tárta volna fel.
Bajnai Gordon tájékoztatott arról, hogy tavaly összesen több mint 330 milliárd forintnyi uniós
támogatást fizettek ki Magyarországon, beleértve a hazai társfinanszírozást is. Hozzátette: arra
számítanak, hogy az idei összeg meghaladja a tavalyit.
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Bajnai: a végrehajtás, a kemény munka éve lesz az idei

A projektvégrehajtást tartja az Új Magyarország fejlesztési terv legfőbb kockázatának Bajnai Gordon
önkormányzati és területfejlesztési miniszter, ezért a gyorsítást szorgalmazza. Szerinte egyetlen
projektnél sem spórolható meg a felelősségvállalás és a munka, és mindig oda kell figyelni a
fenntarthatóság követelményeire - olvasható Kocsi Margit interjúja a Világgazdaságban.
- A fejlesztéspolitika szempontjából sikeresnek értékelte 2007-et. Hasonló évre számít 2008-ban
is?
- Nincs éles választóvonal a két esztendő között, igazából folyamatosság van a fejlesztéspolitikában
2004 óta. A csatlakozást követően, némi betanulási időszak után Magyarország egyre gyorsabban
halad előre az európai uniós források hatékony felhasználása útján, és mind többen kapcsolódnak be
ebbe a folyamatba országszerte. Sőt, mára elmondható, mi haladunk leggyorsabban az unióban a
fejlesztések terén. Ebből a szempontból tehát valóban sikeres évnek tartom 2007-et. Számok sora
támasztja alá ezt.
- Milyen számokra gondol?
- Az új, hétéves költségvetési periódusban tavaly január 30-án Magyarország elsőként írt ki pályázatot
és 2007 végéig 185, vagyis a legtöbb felhívást hirdette meg a huszonhét tagállam közül. Az ezekre
előirányzott 1350 milliárd forintos támogatási keret ugyancsak rekordnak számít a közösségben.
Emellett 341 kiemelt projektet hagyott jóvá a kormány, további 1650 milliárd forintos támogatási
ígérettel. Vagyis összesen 3000 milliárd forint forrást nyitottunk meg a 2007-2013-as új uniós
költségvetési időszak első évében az Új Magyarország fejlesztési terv keretében. Ezzel elértük kitűzött
célunkat, hogy a lehető leghamarabb biztosítsuk az új forrásokat az ország számára. Ugyanakkor
sikeresen halad a 2004-2006-os I. Nemzeti fejlesztési terv végrehajtása. Az Európai Bizottság
kimutatása szerint a regionális fejlesztési alapnál az EU 12 új tagállama körében a harmadikról az első
helyre léptünk előre, és a 87 százalékos kifizetési teljesítménnyel harmadik-negyedikek vagyunk a
sorban az unió egészében. Magyarország élenjárt a fejlesztési források hasznosításában 2007-ben ezt állapította meg Danuta Hübner, az Európai Unió illetékes biztosa is legutóbbi brüsszeli
találkozónkon - olvasható a Világgazdaságban.
- Túlszárnyalhatók ezek az eredmények az idén, például a pályázatok terén?
- A végrehajtás, a kemény munka éve lesz 2008. Ezúttal e téren szeretnénk kiemelkedő teljesítményt
felmutatni. Tavaly óta egy körültekintően kialakított fejlesztési stratégia mentén haladunk, ennek
megtervezésére kellő időt fordítottunk, és alapos társadalmi eszmecserét is lefolytattunk. Emellett
egyszerűsítettük a pályázás, az elszámolás feltételeit, ezzel a projektgazdák és az intézményrendszer
munkatársai egyaránt jól jártak. Az idei év legfőbb feladatának tehát már nem azt tartom, hogy mennyi
pályázatot tudunk még kiírni, hanem hogy mennyire tudjuk felgyorsítani a projektvégrehajtást.
- A potenciális pályázók mindig kíváncsiak, és nagyon szeretnék tudni, hogy mennyi kiírásra
számíthatnak 2008-ban.
- Január végén véglegesítjük a konkrét fejlesztési lépéseket tartalmazó akcióterveket. Most inkább
csak becsléseket mondhatok: 150-200 kiírás várható az idén, összesen mintegy 500 milliárd forintos
támogatási keret-előirányzattal.
- Visszatérve a végrehajtásra, az európai uniós források felhasználását menedzselő
intézményrendszer szereplői hogyan tudnak segíteni a projektgazdáknak?
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- A folyamat résztvevőinek komolyan át kell gondolniuk azt, hogy a felelősség miként oszlik meg. A mi
dolgunk a lehetőségek megnyitása és a közérdek érvényesítése ezekben a fejlesztésekben. A nyertes
pályázók dolga, hogy saját projektjeiket megvalósítsák.

- Úgy gondolja, hogy ezzel járulnak hozzá leginkább a gazdaság motorjának újraindításához?
- Ma kétségtelenül ez az egyik fontos cél Magyarországon. Azzal, hogy fölgyorsítjuk a végrehajtást,
tovább csökkentjük a bürokráciát, a fölösleges adminisztrációt, sorra megnyitjuk az új forrásokat,
segíteni tudjuk a gazdaság újraindítását, erősíthetjük a kis- és középvállalkozásokat. Ám egyvalamit
nem tudunk megtenni, és ezt nagyon fontos megérteni: a projektgazdák helyett nem csinálhatjuk meg
a fejlesztéseket. Sajnálatos módon sokan még ma is abban a tévhitben élnek, hogy a kormány, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladata a végrehajtás.
- És sokan valóban keveslik az intézményrendszer közreműködését a végrehajtásban, főleg a
nagy és a kiemelt projekteknél...
- Ha ezzel most azt akarta kérdezni, hogy mi a legnagyobb kockázata a második nemzeti fejlesztési
tervnek, akkor újra csak azt tudom mondani, hogy a végrehajtás. Magyarországon - és valószínűleg
nem vagyunk egyedül ezzel a régióban - még nem alakult ki annak a kultúrája, tudása, hogy miként
tervezzünk hosszú távra, hogyan gazdálkodjunk a rendelkezésünkre bocsátott forrásokkal
eredményesen. Az 50 millió euró feletti értékű nagy- és a kiemelt projektek állapota is ezt tükrözi. A
nagy többség rövidtávon, gyorsan szeretne valamit megoldani. Ugyanakkor elmulasztja végiggondolni
és azután következetesen, szabályosan végigcsinálni az adott projekt szükséges lépéseit: a
tervezéstől, az engedélyeztetéstől a közbeszerzésen és beruházáson át egészen a fenntarthatóságig
- olvasható a Világgazdaságban.
- Beszédes példa minderre a 4-es metró ügye. Van remény arra, hogy ennek a nagyprojektnek a
támogatási kérelme még az idén eljut Brüsszelbe?
- Persze hogy van. Most éppen a főváros térfelén pattog a labda, ugyanis a projektgazdának kell
beadni olyan projektet, amit a kormány és azután az Európai Unió támogatni tud. Azt pedig a
félreértések elkerülése végett fontos tisztázni, hogy a 4-es metró nem az Új Magyarország fejlesztési
terv nagyprojektjeként indult. Annak támogatásáról még a Medgyessy-kormánnyal kötött
megállapodást a főváros, jóval kisebb költség-előirányzattal, mint amivel most szembesülünk. Ezért is
fontos lenne az Európai Unió támogatása. Brüsszel ennek érdekében Budapestre küldte a maga
szakértőit...
- A szó szoros értelmében nagy projektté válhatna a Pécs – Európa kulturális fővárosa program
is, ha nem lenne körülötte annyi hercehurca...
- Pécsre majdnem ugyanazt tudom mondani, mint Budapestre. Ezenfelül, ha a város úgy ítéli meg,
hogy a pénzügyi támogatás mellett más, a projekt eredményes végrehajtásához szükséges segítségre
is igényt tart, akkor azt meg tudjuk adni. Ezt Pécsnek kell kérni, és erről neki kell dönteni. A
fejlesztések esetében ugyanakkor minden esetben kiemelten kell figyelembe venni a fenntarthatósági
követelményeket. Nem elég megépíteni egy kulturális centrumot, egy turisztikai látványosságot. Úgy
kell megtervezni, hogy a projekt hosszú évtizedeken keresztül gazdaságosan fenntartható legyen, és
az ott élők érdekeit szolgálja. Az önkormányzat ezen dolgozik.
- A nagyprojekteknél az Európai Unió mondja ki a végső szót. Menynyi támogatási kérelem
juthat el Brüsszelbe az idén?

___________________________________________________________________________
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

- Tizenöttel elégedett lennék. A nagyprojektek brüsszeli beadásának igazából most jön el az ideje.
Eddig az előkészítésük zajlott. A környezetvédelem területén például kétfordulós pályázatokban
választjuk ki a támogatásra érdemes fejlesztéseket. Összességében azt tudom mondani, hogy
miközben az egyik oldalon extra erőfeszítésekre kényszerítettem az intézményrendszert, hogy minél
több forrás nyíljon meg, másfelől azt gondolom: Magyarországnak nem érdeke, hogy elkapkodjon
bizonyos nagy fejlesztéseket, mert az előkészítetlenségből drága vagy sikertelen beruházások
lehetnek - olvasható a Világgazdaságban.
- A kormány mégis 341 kiemelt projekt támogatásáról döntött. Nem túl nagy falat ezek
elindítása szinte egyszerre?
- Több mint 800 javaslatból választottunk. Lehet, hogy soknak tűnik ennyi kiemelt projekt egyidejű
elindítása, de nem baj, mert míg ezeken végigverekedjük magunkat, pontosan meg tudjuk tanulni a
projekttervezést és - végrehajtást. Ezek a fejlesztések várhatóan rengeteg munkával, gyötrelemmel,
időnként válságkezeléssel, néha botrányos üggyel járnak, de idővel lesz pár tízezer ember, aki tud
hosszú távú, nagy fejlesztéseket tervezni és menedzselni, s akiknek a munkája minőségileg más
országot eredményezhet. Természetesen itt sem spórolható meg a felelősségvállalás és a munka a
nyertesek részéről. Mi nem tudunk mindent megcsinálni helyettük. Nem is lenne jó, ha ezt tennénk,
mert azt a mentalitást erősítené, hogy majd az állam mindent elvégez a polgárok helyett. Szerintem az
európai uniós forrásoknak az öngondoskodást, a hosszú távú gondolkodást, a köz- és a magánérdek
tiszta szétválasztását és összehangolását kell erősíteniük minden szinten, a vállalkozóknál, az
önkormányzatoknál és a civilszervezeteknél egyaránt.
- Mit tapasztal, mekkora a fogadókészség az emberekben a fejlesztéspolitika célkitűzései iránt?
- Úgy látom, hogy e téren nagyot léptünk előre: tavaly mintegy hétezer pályázatot kaptunk alig fél év
alatt, az idén ez a szám akár már több tízezer lehet. Előtte a kiírások véleményezésében, társadalmi
vitájában mozdult meg az ország. Érdekes módon az Anti-lop portálon tett 200 bejelentés is azt
mutatja, hogy egyre többen figyelnek oda az EU-pénzek felhasználására, és ez jó, mert így a jövő
foglalkoztatja az embereket. A fejlesztések legnagyobb barátja a tenni akarás, a legnagyobb
ellensége pedig a csodavárás vagy a reményvesztettség.

Osztrák-magyar projektek több mint 100 millió euróból

Határon átnyúló fejlesztések

Két-három héten belül megjelenik az első európai területi együttműködési pályázat az osztrák-magyar
határon átnyúló program keretében. A Világgazdaság úgy értesült, hogy a 2007-13-as időszak teljes,
több mint 100 millió eurós támogatási összegére teszik közzé a kiírást.
A monitoring bizottság minap lezajlott ülésén döntöttek a felek a gyors meghirdetésről és arról, hogy a
teljes keretet megnyitják a pályázók előtt. A program két prioritása - innováció, integráció,
versenyképesség; fenntartható fejlődés és elérhetőség - témakörében lehet majd beadni
projektjavaslatokat a két ország határ menti területeivel kapcsolatban. A kedvezményezettek osztrák
részről Burgenlandból, Bécsből és déli környékéről, Alsó-Ausztria déli részéből és KeletStájerországból, magyar oldalról Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből kerülhetnek ki.
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Az első prioritás keretében a gazdasági együttműködést, a munkaerő tartós növekedését, a szociális
infrastruktúra és közszolgáltatások minőségének a biztosítását szolgáló pályázatok számíthatnak
támogatásra. Idesorolhatók a kutatás-fejlesztési, kis- és középvállalkozói, marketing- és szabadidős
projektek, a turizmus bővítése és a kulturális örökség védelme, a business to business
kezdeményezések, a klaszter alakítás és - bővítés, valamint a területfejlesztés. Ugyancsak ennél a
prioritásnál juthatnak forráshoz a munkaerő-piaci együttműködések, a humánerőforrás-menedzsment,
a társadalmi integráció és esélyegyenlőség, továbbá a szociális, egészségügyi és közszolgáltatások
területén tervezett projektek.
A fenntartható fejlődés és elérhetőség prioritás az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális
elérhetőség javítását, a határon átnyúló kormányzati rendszer erősítését és a természeti erőforrások
menedzsmentjének korszerűsítését tűzte ki célul. Itt többek között a logisztikai, információs és
kommunikációs rendszerek, a határon átnyúló összeköttetések, az önkormányzati és lakossági
együttműködések, a környezetvédelem, az energiahatékonyság fejlesztéséhez igényelhető
támogatás. A pályázattal kapcsolatban a VÁTI Kht. soproni irodájában és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél lehet érdeklődni a részletek iránt.

Várható pályázatok 2008 tavaszán

I. Technológia korszerűsítés
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
Támogatási intenzitás
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 25-30%-a.
Elnyerhető min – max. támogatási összeg
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió
Ft lehet.
Kedvezményezettek köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
 gazdasági társaságok
 szövetkezetek,
 egyéni vállalkozók.

II. Komplex technológia korszerűsítés
Támogatható tevékenységek köre
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Eszközbeszerzés
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás:
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
Piacra jutás támogatása:
Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
Minőség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése

Támogatási intenzitás
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 25-30%-a.
Elnyerhető min – max. támogatási összeg
A jelen pályázat keretében elnyerhető
maximum 50.000.000 Ft lehet.

támogatás

mértéke:

minimum 5.000.001

Ft,

de

Kedvezményezettek köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
gazdasági társaságok
szövetkezetek,
egyéni vállalkozók.

III. Környezetvédelmi szempontú technológiakorszerűsítés
Támogatható tevékenységek köre
Környezeti menedzsment kialakítása
Tisztább technológiák bevezetése
Környezetbarát termékfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek és beruházások (életciklus
alapon);
A vállalkozói szféra környezeti felkészítése;
A kereskedelem környezeti hatásait csökkentő (pl. szállítás-csomagolás stb.) e-szolgáltatások
és logisztikai tervezés támogatása.
A beszerzési - termelési - értékesítési folyamat auditálása több vállalkozást érintő rendszerek
esetében; a projektben fejlesztett termék/szolgáltatás fenntarthatósági vagy környezetvédelmi
minősítése.
Támogatási intenzitás
Max. 40%
Elnyerhető min - max támogatási összeg
20-200 millió Ft
Kedvezményezettek köre
gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó
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IV. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
Támogatható tevékenységek köre
- Intermodális és regionális logisztikai központok komplex szolgáltatásfejlesztése esetében a
szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéséhez kapcsolódó:
- telephelyfejlesztés (ingatlan, közmű, infrastruktúra építése, bővítése, korszerűsítése)
- új eszközök beszerzése
- információs technológiafejlesztés
- piacra jutás támogatása
- vállalati humánerőforrás fejlesztés
- tanácsadás igénybevétele
- minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése
Támogatási intenzitás
Max. 50%
Elnyerhető min - max támogatási összeg
- intermodális logisztikai központok esetében: min. 50, max. 750 millió Ft, de legfeljebb annyiszor
1 millió Ft, ahányszor 200 tonna, vagy 10 TEU intermodális átterelését elvégzi.
- Regionális logisztikai központok komplex szolgáltatásfejlesztése esetében min. 50, max. 250 millió
Ft.
Kedvezményezettek köre
Intermodális és regionális logisztikai központokat előkészítő, fejlesztő és működtető belföldi székhelyű
bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók.

V. Munkahelyi képzések támogatása kkv-k számára
Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető
támogatás:
- szakmai képzés és az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben azok a vállalkozás
létesítő okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi körökhöz kapcsolódnak;
- a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám,
társadalombiztosítási stb.);
- idegen nyelvi képzés;
- számítástechnikai, informatikai képzés;
- munka- és egészségvédelem;
- vezetőképzés a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára (csak abban az
esetben támogatható, ha legalább a fenti képzéstípusok közé tartozó legalább egy képzés
szerepel a pályázatban)
A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzés lehet.

Elszámolható költségek köre
I. Képzéshez kapcsolódó költségek
képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját vizsgadíjakat,
bizonyítvány kiállítás díját, nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés)
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szállás és ellátás költsége (max. 8000Ft/fő/éj - ÁFA nélkül)
utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevők)
II. Egyéb költségek
tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt
támogatás 5%-ig tervezhetők.
biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-áig
bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi 10.000 Ft-ig számolható el
Támogatás mértéke
Jelen programban kizárólag általános képzések valósíthatóak meg. A projekt pontban szereplő
elszámolható költségeinek legfeljebb 80 %-a (KMR-ben 75%) támogatható.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, de maximum 25 millió
Ft lehet. A projekt méretének felső határa nincs.

VI. Együttműködések ösztönzése
Támogatható tevékenységek:
A) komponens: Vállalatok közötti együttműködések ösztönzése
Együttműködés megvalósítása
Tanulmányok elkészítése, piackutatás és marketing, tájékozódás, információszerzés, közös
rendezvény, kiállításon való megjelenés, tanulmányút, best practice megismerése
beszállítói rendszer kialakítása,
információs rendszer összekapcsolása,
együttműködés termék-, technológiafejlesztésben,
közös K+F eredményhasznosítás,
közös beszerzésre, értékesítésre és eszközhasználatra irányuló projektek,
közös szakemberképzésre vagy továbbképzésre irányuló projektek
B) komponens: Klasztermenedzsment támogatása
Együttműködés megvalósítása
Tanulmányok elkészítése, piackutatás és marketing, tájékozódás, információszerzés, közös
rendezvény, kiállításon való megjelenés, tanulmányút, best practice megismerése
beszállítói rendszer kialakítása,
információs rendszer összekapcsolása,
együttműködés termék-, technológiafejlesztésben,
közös K+F eredményhasznosítás,
közös beszerzésre, értékesítésre és eszközhasználatra irányuló projektek,
közös szakemberképzésre vagy továbbképzésre irányuló projektek
Potenciális további együttműködési lehetőségek feltérképezése
Meglévő klaszterek átvilágítása a hatékonyság és működőképesség növelése érdekében
Klaszter menedzsment képzés
Szervezetépítés, szervezési, jogi szabályozási szakértői támogatás
Disszemináció, köztudat és szemléletalakítás további potenciális partnerek felé
Klaszter menedzsment tevékenységhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök beszerzése
(irodabútor, irodaszer)
A klaszter akkreditációjához szükséges tevékenység
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Együttműködő képző intézmények és gazdasági társaságok gyakorlati képzését biztosító
infrastruktúra biztosítása

Pályázhatnak
A) komponens:
gazdasági társaságok
non-profit szervezetek
kutatóintézetek
felsőoktatási intézmények
szövetkezet
önkormányzat
B) komponens:
klaszter szervezet (pl. gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, szövetkezetek)
középfokú oktatási intézmények és azok fenntartói
felnőttképző intézmények
felsőfokú oktatási intézmények (kizárólag középszintű szakképzés megvalósítása
Támogatás min./max. összege:
A) komponens: 3-5 M Ft
B) komponens: 5-50 M Ft
Támogatás intenzitása
50-80%

VII. Vállalkozások fejlesztése tanácsadással
Cél:
A konstrukció célja a régiókban működő kis-és középvállalkozások sikeres működéshez szükséges
vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez
szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén
keresztül. A konstrukció célja, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez
szükséges tanácsadás, illetve az emeltszintű, fejlettebb üzleti tanácsadás elsősorban a helyben
kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, valamint szakemberekre (mentor) alapozva
valósuljon meg.
A./ komponens egyfordulós pályázat v. közvetett támogatás
B./ komponens egyfordulós pályázat v. közvetett támogatás

Pályázók köre:
mikro, kis és - középvállalkozások, egyéni vállalkozók, non- profit szervezetek
Támogatás min./max. összege
A) komponens 0,5 - 1 millió Ft
B) komponens 0,5- 4 millió Ft
Támogatás mértéke:
50%
közvetett támogatás: 70%
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Támogatható tevékenységek:
üzleti terv, marketing terv elkészítése,
stratégiai vállalkozásvezetési koncepció elkészítése,
piac- és versenyhelyzet elemzése,
termékfejlesztési, üzletfejlesztési tanácsadás,
optimális forrásbevonási lehetőségek feltérképezése
folyamatmenedzsment
(benchmarking,
folyamatoptimalizálás, customerrelationship management)
Emelt szintű, komplex menedzsment tanácsadás mentor tanácsadó igénybevételével
A vállalkozás stratégiai pozicionálása, illetve a meglévő stratégiájának felülvizsgálata
A vállalkozás működésnek elemzése

VIII. Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Támogatható tevékenységek köre
Modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati
infokommunikációs fejlesztések:
integrált vállalati/szervezeti menedzsment rendszerek,
üzleti intelligencia rendszerek,
menedzsment információs-, döntéstámogató, elektronikus iratkezelési, tudásmenedzsment,
csoportmunka, távmunka rendszerek
a virtuális tér lehetőségeinek kihasználását növelő alkalmazások (pl. mobil- és GIS technikák,
intranet, belső portál) széles körű elterjesztése
A fenti rendszerekhez, alkalmazások kapcsolódó szervezetfejlesztés, a folyamatok
újraszervezése (BPR)
Már bevezetett ERP esetén lehetőség van:
1. ERP modulbővítésre (min. 1 új modul), valamint az előző pontban felsorolt egyéb rendszerek,
korszerű megoldások bármelyikének bevezetésére csak és kizárólag már bevezetett ERP esetén
lehet pályázatot benyújtani;
2. Illetve az alábbi rendszerek is bevezethetők:
ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) és / vagy;
üzleti intelligencia megoldás és / vagy;
vezetői döntéstámogató rendszer és / vagy;
elektronikus iratkezelési rendszer és / vagy;
munkafolyamat irányítási rendszer és / vagy;
tudásmenedzsment rendszer és / vagy;
táv- vagy csoportmunkát támogató rendszer.
Támogatási intenzitás
Vidéki régiókban 50%, központi régióban 35%
Elnyerhető min - max támogatási összeg
Vidéken 3-20 millió Ft, központi régióban 2-16 millió Ft
Kedvezményezettek köre
Mikro, Kis- és középvállalkozások
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VIII. E-kereskedelem és egyéb szolgáltatások támogatása
Támogatható tevékenységek köre
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és
beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs
anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása, valamint a tranzakciók biztonságát
szolgáló informatikai rendszer bevezetése
Elektronikus szerződéskötési és fizetési módok, elektronikus számlázás kialakítása
Online ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketingautomatizáló és
ügyfélszolgálati információs (CRM), rendszer kialakítása
Virtuális bevásárlóközpont szolgáltatás beindítása (elektronikus kereskedelmi szolgáltatók
részére értékesítési felület, valamint az értékesítést támogató egyéb szolgáltatások nyújtása),
valamint virtuális bevásárlóközponthoz történő csatlakozás
Az elektronikus úton értékesített árut kiszállító (kiszállíttató) e-boltok, valamint elektronikus úton
- ellenérték fejében vagy más üzleti konstrukcióban - nyújtott szolgáltatások beindítása
Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési
képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése
B2B internet platformok kialakítása és igénybe vétele (olyan internet alapú megoldások
támogatása, amelyek célja, hogy ösztönözze vállalatok közötti új üzleti kapcsolatok
kialakítását, vagy a meglévők támogatását), ennek keretében, elektronikus piacterek
kialakítása, a piacterekhez történő csatlakozáshoz szükséges informatikai és
telekommunikációs rendszerek megtervezése, beszerzése és adaptálása, online szállítói és
termékkatalógusok kialakítása
Működő vertikális és horizontális piacterek nemzetközi bővítése
Támogatási intenzitás
Vidéki régióban 50%, központi régióban 35%
Elnyerhető min – max. támogatási összeg
Vidéken 3-20 millió Ft, központi régióban 2-16 millió Ft
Kedvezményezettek köre
Mikro, Kis- és középvállalkozások

Már nem kell sokat várni és ölünkbe hullhat a pénz!

Tavaly vette kezdetét hazánkban is a Jeremie elnevezésű program, melytől a hazai kis- és
középvállalkozások (KKV) finanszírozási helyzetének javulását remélik. A pénzventrum.hu egy
korábbi cikkében a program egyik pillérével, a mikrohitelezéssel már foglalkoztunk. Megkérdezték a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ) arról, hogy állnak a közvetítőknek kiírt pályázatok, mikor
igényelhető majd az első mikrohitel. Szó esik a Jeremie program másik pilléréről, a
garanciaprogramról is.
Az NFÜ Kommunikációs Főosztályának tájékoztatása szerint a közvetítői szerződések megkötése már
folyamatban van, azonban ezek eredményeit még nem hozták nyilvánosságra. Ugyanakkor bíztató,
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hogy az Ügynökség válasza szerint a mikrohitel program már januárban hozzáférhető lesz a
vállalkozások számára. A második pillér, a portfoliógarancia 2008. első negyedévében startol olvasható a penzcentrum.hu-n.
Az előre meghirdetett menetrendhez képest becsúszott egy kis késés, legalábbis a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási (MV) Zrt. honlapján elérhető információk erről tanúskodnak. A pályázatok az
előre meghirdetett időpontban kerültek kiírásra, vagyis a mikrohitel pályázatok 2007 októberében, a
portfolió-garancia pályázatok pedig 2007 novemberében megjelentek, vagyis nem ebben a
szakaszban keletkezett csúszás. A tervezett menetrend szerint ugyanis 2007. november végén
kötötték volna meg az első mikrohitel szerződéseket, decemberben pedig megindult volna a
portfoliógarancia nyújtása a kkv-k számára. A harmadik pillér, a kockázati tőkealapok elindítását pedig
az idei év első negyedévére prognosztizálták.
Ki igényelhet pénzt a megjelent pályázatokon?
A megjelent pályázati kiírásokon (GOP-2007-4.1.; GOP-2007-4.2.; KMOP-2007-1.3.1.; KMOP-20071.3.2.) nem az egyes vállalkozások pályázhatnak, hanem pénzügyi közvetítők, akiktől a későbbiekben
a célbavett kkv kör képes lesz majd mikrohitelt, illetve kkv-hitelt igényelni. Pénzügyi közvetítőként
szigorú kritériumoknak megfelelő hitelintézet, vagy pénzügyi vállalkozás szerepelhet.
Mi az a portfolió-garancia?
A Jeremie program második pillére, vagyis a portfolió-garancia program arra hivatott, hogy a
hazai kkv szektor fejlődését elősegítse a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. Ez a második
pilléren keresztül úgy valósulhat meg, hogy az MV Zrt. közvetlen - vagyis készfizető - kezességet
vállal a szerződött hitelintézetek követeléseire, vagyis a mikro- (1. pillér) és kkv-hitelek mögé. A
portfoliógarancia teljesen automatikus, de a garantált követelés maximum 80 százaléka lehet, díja
pedig évi 1 százalék a kezesség mértékére vetítve, ezt a közvetítőnek kell megfizetnie.
Mi indokolta a Jeremie hazai bevezetését?
Az MV Zrt. információi alapján a magyar vállalkozások mintegy 80 százaléka banki hitel nélkül
gazdálkodik, miközben a fejlett országokban ez az arány 15-20 százalékos. A 45 százalékos EU-15
átlaggal szemben a nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitel/GDP ráta 25,7 százalékos, s a
vállalkozások mindössze 1 százaléka rendelkezik a hitelek 33 százalékával. Az EIF (Európai
Beruházási Alap) adatai alapján Jeremie természetesen nem csupán nálunk létezik, hanem már több
nemzeti, illetve regionális programot is elfogadtak. Így tehát jelen van Dániában, Svédországban,
Angliában, Skóciában, Walesben, Litvániában, Észtországban, Lettországban, Lengyelországban,
Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában, Romániában, Görögországban,
Cipruson, Máltán, Olaszországban, Portugáliában, francia és spanyol régiókban, valamint egy német
régióban.
Európai uniós elismerés az újszerű fejlesztési programokért a brüsszeli tárgyalásokon

Innovatív a magyar kohézió

Magyarország jó úton jár az európai uniós források hasznosításában, s megérdemlik a kiemelt
figyelmet újszerű, innovatív fejlesztési programjai. Ekként értékelte hazánk kohéziós
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teljesítményét Danuta Hübner, az EU illetékes biztosa a Bajnai Gordon önkormányzati és
területfejlesztési miniszterrel tegnap lezajlott találkozón Brüsszelben.
Fontos visszaigazolást kaptunk Danuta Hübnertől arra nézve, hogy helyesek az elgondolásaink és
erőfeszítéseink a fejlesztéspolitikában, maximálisan elégedettek lehetünk a találkozó eredményeivel tájékoztatta lapunkat a miniszter a magyar-EU tárgyalások után. Az 2007-2013-as Új Magyarország
fejlesztési terv kezdeményezései közül külön dicséretet kapott a pólusprogram és a hátrányos
helyzetű kistérségek felzárkóztatására meghirdetett projektcsomag.
Bajnai Gordon meghívására Danuta Hübner a tervek szerint tavasszal Magyarországra jön, a
helyszínen kíván meggyőződni a regionális különbségek felszámolására tett erőfeszítések
eredményeiről. Ennek megfelelően programjában régiólátogatás is szerepel, regionális tanácsi
tagokkal, polgármesterekkel és másokkal kívánja áttekinteni a kohéziós politika magyar tapasztalatait
és lehetőségeit. A Brüsszelben most készített magyar kohéziós mérlegben ugyancsak kiemelt helyet
kapott a 2004-2006-os I. Nemzeti fejlesztési terv, amelynek végrehajtása 2008-ban zárul le. Ezzel
összefüggésben megállapították, hogy a strukturális alapokból elnyert támogatások kifizetése terén 87
százalékos teljesítményével Magyarország az élenjár az EU tizenkét új tagállama körében, s a
harmadik-negyedik helyen áll a közösség egészében. Danuta Hübner felhívta a figyelmet a hátralévő
15 százalékos rész határidőre történő teljesítésére. Egyúttal a kohéziós alapból finanszírozott
nagyprojektek végrehajtásának meggyorsítását sürgette a még rendelkezésre álló három évben. A
kohéziós alap felhasználásánál Magyarország az EU középmezőnyéhez tartozik 47 százalékos
kifizetési mutatójával - közölte miniszter.
A találkozón szó volt a 2013 utáni kohéziós politikáról is. E tekintetben az EU markáns álláspontot vár
Magyarországtól - jegyezte meg Danuta Hübner. Magyar részről sikeresnek értékeljük az Európai
Unió kohéziós politikáját - szögezte le Bajnai.
Az eu-t az eredmények érdeklik
Pozitív volt a találkozó - erősítették meg Brüsszelből, Danuta Hübner környezetéből. Csak gratulálni
lehet Magyarországnak a 2004-2006-os forráslekötésért, és azért az ambícióért, amellyel az
intézményrendszer igyekszik tartani ezt a tempót a sokkal nagyobb, 2007-2013-as források
lekötésénél is.
Természetesen az Európai Bizottságot az eredmények érdeklik, különösen azok, amelyeket a
munkahely- és vállalkozásteremtésben Magyarország a kevésbé fejlett térségekben elér.

Megindult az új Magyarország mikrohitel-program

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) közreműködésével a Mikrofinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
megkezdte az Új Magyarország mikrohitelezést - jelentette be Vadász György, az OKISZ ügyvezető
társelnöke.
Vadász György elmondta, hogy az igényléseket már fogadják, február elején pedig vállalkozói
fórumokon ismertetik országszerte a hitellehetőségeket.
Tájékoztatása szerint az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló Új Magyarország mikrohitelt a
kezdő, illetve a nettó 200 millió forint alatti árbevételű, 9-nél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező
vállalkozás igényelheti.
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A fejlesztési mikrohitelt a banki kamatnál jóval kedvezőbb feltételek mellett, 5 éves futamidőre nyújtják
6 millió forintig, egy év türelmi idővel. Forgóeszköz mikrohitelt egy évre lehet igényelni ugyancsak
kedvező kamattal, 6 millió forintig. Ha a forgóeszközhitel beruházáshoz kapcsolódik, és nem haladja
meg a fejlesztés 30 százalékát, akkor 5 évre is igényelhető.
Az OKISZ ügyvezető társelnöke hangsúlyozta: a mikrohiteleket gyorsan elbírálják. Azt vállalták, hogy
az igénylés és a folyósítás között 7 napnál több nem lesz.
Vadász György emlékeztetett arra, hogy a mikrohitelezési programba való bekapcsolódásukat az tette
lehetővé, hogy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) kuratóriuma 50 millió forint jegyzett
tőkével létrehozta a Mikrofinanszírozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-t, a társaság a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség pályázatán hitelközvetítési lehetőséget nyert.
Az OKISZ, az Ipartestületek Országos Szövetsége, Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ), az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) valamint az
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ)
25 százalékban társtulajdonosa lesz Mikrofinanszírozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-nek.

Tanfolyam a nőknek

Ingyenes tanfolyamokat indít a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), mely a
nők munkaerő-piaci visszatérését segíti elő. Az érdeklődők a fővárosból és az agglomerációból Január
20-áig jelentkezhetnek.
A két hónapos képzés során a jelentkezők megtanulhatják a vállalkozásindításhoz szükséges
marketing és adózási ismereteket. Mondta a programot lebonyolító Politechnikum Alapítvány.
Információt kapnak a számítástechnika kisvállalkozó számára fontos alkalmazási lehetőségeiről,
például arról, miként lehet adóbevallást benyújtani elektronikus úton, hogyan lehet használni
könyvelési programokat, hol találhatók a szükséges információk az interneten.
A 2008. január 22-én induló és március 31-éig tartó képzés, tanácsadás egyben záró szakasza a
mintegy 10 millió forint európai uniós támogatást élvező egy éves programnak, amelyet a
Politechnikum Alapítvány valósított meg.
Az alapítvány várja a vállalkozás-indítás iránt érdeklődő, vagy vállalkozásukat továbbfejleszteni
szándékozó nők jelentkezését is. Gergely Gabriella, a Politechnikum Alapítvány trénere elmondta,
hogy az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Programban általuk eddig lebonyolított
ingyenes oktatásra több mint 150-en jelentkeztek, közülük 105-en sikeresen elvégezték a
tanfolyamokat.

Megújul az energiatakarékossági pályázati rendszer

A GKM a pályázati rendszer hatékonyságának további fokozását tervezi.
Tavaly a lakossági energiatakarékosságot és a megújuló energiahordozó felhasználását támogató
nemzeti energiatakarékossági program és a Sikeres Magyarországért lakossági energiatakarékossági
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hitelprogram keretében összesen 5067 pályázat érkezett be, amelyek 29 százaléka formai vagy
tartalmi hibák miatt érvénytelen volt.
A megfelelőnek minősített több mint 3500 pályázat támogatási igénye meghaladta a 806 millió forintot
és az igényelt kedvezményes hitelösszeg a 2,3 milliárd forintot - adta hírül a gazdasági tárca. A vissza
nem térítendő állami támogatás révén 5,8 milliárd forint értékű beruházás valósult meg, szemben a
2006-os 2,8 milliárd forinttal. A tárca számításai szerint 2006-ban egymillió forint állami támogatásra
évi 88 gigajoule fajlagos energia-megtakarítás jutott, ez 2007-ben 124 gigajoule-ra emelkedett.
A GKM a pályázati rendszer hatékonyságának további fokozása érdekében 2008-ban változásokat
tervez, a tervezet társadalmi egyeztetésre most kezdődik. Az elképzelések szerint külön kiírásként
jelennek meg a energia-megtakarítást eredményező és a megújuló energiafelhasználást
eredményező lakossági beruházások, valamint a több célt megvalósítóak támogatása is. Az
energiahatékonyság javítása érdekében a tárca tervezi, hogy a program része lesz a háztartási
eszközök cseréjének ösztönzése is, növekszik a felvehető kedvezményes hitel összege, emellett
egyszerűsítenék a pályázati csomagot, valamint egy-egy panellakás tulajdonosai is indulhatnának.
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