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Utolsó lehetőség a mezőgazdasági gépek beszerzésére

Induló vállalkozások is pályázhatnak arra a mezőgazdasági géptámogatásra, amely másfél év után
június közepén nyílt meg újból. A támogatott beszerzésre a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban,
azaz 2013-ig már nem lesz lehetőség.

Az igények egy hónapig tartó befogadása július 15-én zárul a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnál. Az előzetes becslések szerint addigra 1500-2000 között lesz a beadott kérelmek száma -
mondta Soproni Horváth Lajos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) sajtófőnöke.

A június 15-én megnyitott pályázaton 25-35 százalék támogatás érhető el. A beruházás összes
elszámolható költségének 25 százaléka, a kiemelten támogatott gépek esetén 35 százaléka
igényelhető. A már megvásárolt gépekre utólagosan is lehet pályázni, de csak a gépkatalógusban
szereplő gépekre vehető igénybe támogatás.

A legtöbb kérelem valószínűleg az utolsó héten érkezik majd, s mindegyiket postai úton, az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon, a területileg illetékes megyei kirendeltségekhez kell benyújtani.
Az agrárgazdálkodók összesen 30 milliárd forint támogatást igényelhetnek gépberuházásra, s ebből
összesen 80-100 milliárd forint ilyen jellegű beruházás valósítható meg.

Munkahely megőrzési pályázat ingyenes segítséggel!

A gazdasági recesszió következtében már a milliós éves forgalmat lebonyolító nagyvállalatok is
elkezdték tipikus költségcsökkentő akcióikat.

A további negatív hatásokat elkerülve, valamint a talpraállás és a fizetőképesség biztosítása
érdekében elsősorban a munkahelyek megtartására kell fókuszálniuk, amelyhez most pályázat útján
uniós segítséget is igénybe vehetnek. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 2.3.3/B.)
egyedülálló uniós pályázati lehetőséget kínál a nagyvállalatok számára is a gazdasági válság
áthidalására, ezúttal a munkavállalók szakmai készségének és tudásának fejlesztésével.

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva TÁMOP-
2.3.3.B-09/3 és 4

A támogatás célja
A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének
növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és
az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon cél a gazdasági válság
hatásainak enyhítése, a munkahelyek megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak
munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása,
illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás
megelőzése.

Támogatható tevékenységek köre
1. Képzések

A program keretében az alábbi képzések valósulhatnak meg:

 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szerinti szakmai képzés
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 a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai
stb.)

 a szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére
irányuló felzárkóztató képzés vagy felzárkóztató oktatás.

A megvalósítani tervezett képzések súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 1200 forint lehet.

2. Személyi jellegű költségek támogatása

Az egy munkavállalóra elszámolható - közterhekkel együtt számított - bérköltség a képzés(ek)
kontaktóraszámának 1,6-szorosa. A képzés miatt kieső munkaidőre jutó elszámolható bérköltség
vetítési alapja azonban legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér kétszerese lehet.

A pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:

- Az A) változat esetén 40% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a
képzés közvetlen költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az
összes költség 50%-a lehet). Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén csak az erre a képzési
projektre kapott képzési támogatást kell összeszámítani, más támogatásokat nem. Amennyiben a
képzési támogatás mellett a pályázó az ˝egyéb költségek˝ kategóriájába tartozó költséget (pl.
könyvvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor ezekre az ún. csekély összegű
támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos más támogatásokkal.

- Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 500 000 eurónak megfelelő
forintösszegig, ha a pályázó a B) változatot választja. A képzés idejére jutó bérköltségek
támogatására fordítható összegnek az összes költségen belül - az egy főre jutó maximális
támogatási összeget kivéve - nincs felső korlátja. Ugyanakkor a támogatást össze kell számítani
egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december 31-ig elnyerhető átmeneti és
de minimis támogatásokkal.

Pályázók köre
Pályázatot nagyvállalkozások jogosultak benyújtani. Nem jogosult pályázatot benyújtani az a
vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedéssel bír.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH besorolás: 11)
- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (KSH besorolás: 21)
- szövetkezetek (KSH besorolás: 12.1)

Támogatás formája, kerete, mértéke és összege
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesülhet.
A központi régióban 2 mrd Ft keretig lehet pályázni, míg a többi régióra összesen rendelkezésre álló
keretösszeg 8 mrd Ft. A támogatás mértéke a választott elszámolás módjától/támogatási kategóriától
függően kétféle lehet:

- képzési támogatásként 60%, de képzési projektenként maximum 2 millió eurónak
megfelelő forintösszeg, vagy

- átmeneti támogatásként 100%, de maximum 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
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A pályázat esetében elnyerhető támogatás összege minimum 100 millió, maximum 2 milliárd forint
lehet. Az egy munkavállalóra fordított támogatási összeg nem lehet magasabb, mint 1 300 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2009. július 15-től 2009. december 31-ig lehetséges.

Együttesen 22,55 milliárd forint a pályázható támogatási keret

Ipartelepítés a régiókban

Együttesen 22,55 milliárd forintos előirányzott kerettel ipartelepítési pályázati kiírásokat hirdettek meg
a régiókban. Ezekre június 30-tól lehet beadni a pályázatokat. Az Új Magyarország fejlesztési terv
regionális operatív programjainál (ROP) a gazdaságfejlesztési prioritások kiemelt célkitűzése az, hogy
a jelentős gazdasági potenciálú területeken és az elmaradott térségekben egyaránt ösztönözzék az új
vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését és az együttműködési lehetőségek
kihasználását. Az üzleti környezet fejlesztésével, magas színvonalú infrastruktúrák és szolgáltatások,
korszerű telephelyi feltételek kialakításával kívánják javítani a szóban forgó térségek
jövedelemtermelő és tőkevonzó képességét, elősegíteni azt, hogy jelentős számú új munkahelyet
teremtsenek a régióban.
A kiírásokra helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezek intézményei, valamint az általuk
létrehozott társulások, továbbá gazdasági társaságok és szövetkezetek, illetve ezek közös tulajdonú
vállalkozásai pályázhatnak. Gazdasági társaságok, szövetkezetek jelentkezésénél támogatásban
részesülő konzorciumi partnerként vagy támogatásban nem részesülő egyéb partnerként kötelező
bevonni azt az önkormányzatot, amelynek közigazgatási területén a projekt megvalósul. További
fontos feltétel, hogy az önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezek intézményei, illetve az
általuk létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ebben az
esetben a gazdasági társaság nem lehet önkormányzati tulajdonú.

A kiírók előzetes kalkulációja szerint a rendelkezésre álló keretből összesen 85 projekt kaphat európai
uniós támogatást ipartelepítésre. A kiírások szerint támogatás igényelhető a termelő- és
szolgáltatótevékenységekhez kapcsolódó új épület létesítéséhez, a már meglévő, jelenleg
használaton kívüli épületek átalakításához, bővítéséhez, a mindehhez szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtásához, alap-infrastruktúra kiépítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez a
pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen.

Az elnyerhető támogatás összege minimum 100 millió, maximum 1000 millió forint. A támogatási
intenzitás 25-50 százalékos lehet. A legnagyobb mértékű - maximum 50 százalékos - támogatást a
legkevésbé fejlett régiókból (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) pályázók
kaphatják.
Magasabb támogatásra számíthatnak azok, akik az előírt minimumnál - húsznál - több munkahely
megteremtését vállalják. Hasonló a helyzet az árbevétel-vállalásnál is: itt azok részesülhetnek
kedvezőbb elbírálásban, akik a fenntartási időszakra - kis- és középvállalkozásoknál három, egyéb
kedvezményezetteknél öt évre - évente és alkalmazottként több mint 10 millió forint elérését ígérik.
Nagyobb összegű támogatáshoz juthat az a pályázó is, akinek a projektje olyan kistérségben valósul
meg, ahol az ezer főre jutó vállalkozások száma 29 vagy kevesebb. Jó hír az is, hogy kiírások szerint
a nyertesek a támogatás 40 százalékának megfelelő mértékű, maximum 300 millió forint előleget
kaphatnak.
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Áfa-kompenzáció az uniós forrású projekteknek

A kompenzációs eljárásrend elsősorban azokra a projektekre fókuszál, ahol a pályázat benyújtása
már megtörtént, a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, és az áfaemelés
tényleges költségnövekedést okoz, melynek mértéke minimum 2 százalék, de legalább 5 millió forint.

Az általános forgalmi adó évközi emelése az európai uniós forrásból finanszírozott, az ÚMFT
keretében már leszerződött támogatásokat és projekteket is érinti. Az adóemelés bizonyos esetekben
késleltetheti vagy megnehezítheti a projekt elkezdését, illetve annak megvalósítását. Az NFÜ úgy
kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára le nem vonható és
el nem számolható költséggel (áfa) érintett beszerzések vagy szolgáltatások ne kerüljenek veszélybe,
az adóemeléssel kedvezőtlenül érintett projektek az eredeti tartalommal és határidővel
megvalósulhassanak.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az áfa emelése, amely a projekt egészét vagy egy
részét tekintve nem rendelkezik áfa-levonási joggal. Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív
programot érinthet az áfa emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett
szolgáltatásokat terheli. Az áfaemelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás
és kockázatmegosztás elvét (a pályázónak arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az
igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzáció alapja.

Oda kell figyelniük a pályázóknak

Az eljárásrend lényege, hogy a projektgazdák a támogatási kérelem benyújtásakor a kérelemhez
projektköltségvetést csatolnak, ebben bemutatják a tervezett beszerzésekre, szolgáltatásokra szánt
kiadásokat. Abban az esetben, ha a projektgazda nem áfa-alany, vagy nem rendelkezik, esetleg csak
részben rendelkezik áfa-levonási joggal, illetve arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem
vonható áfát, beszerzéseit áfával növelt összegben tervezheti, tehát ebben az esetben az áfa
elszámolható a támogatás terhére a támogatási intenzitás arányában.

Az áfaemelés hatásának bemutatása és mértékének alátámasztása a pályázó feladata. Továbbra is
elvárás, hogy a projektgazda mindent megtegyen a többletkiadások elkerülése, vagy mérséklése
érdekében. Átcsoportosítással, megtakarítással, kiadások csökkentésével, alternatív beszerzési
források felkutatásával járulhat hozzá a források hatékonyabb felhasználásához. Meg kell jegyezni
azonban azt is, hogy az évközi adóváltozások a projektek szempontjából akár megtakarítást is
eredményezhetnek, például a munkavállalói járulék csökkentése miatt.

Az Ügynökség a jövőben kiírásra kerülő pályázatok esetében is biztosítani kívánja a le nem vonható
áfa elszámolásának lehetőségét. Továbbra is lehetőség adódik a projektköltségvetésben jelentkező
megtakarítások alapján az átcsoportosításra, valamint az előre nem látható költségekre képzett
tartalék tervezésére.
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Megjelent a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatására kiírt
pályázata

Pályázók köre:
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:

- Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
- rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
- EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt

vezető gt-k fióktelepei;
- Szövetkezetek;
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók;
- Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák
- Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei

Méret:
A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis-, és
középvállalkozásnak (továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások, továbbá a magyarországi
székhelyű gazdasági kamarák, és a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei pályázhatnak.
Valamennyi pályázó esetében feltétel, hogy az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2008. évi), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatható tevékenységek:
Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések, az alábbi 9 funkcionális
rendszerekre/célterületekre lehet pályázatot benyújtani:

1. Vállalati CRM, értékesítési rendszer bevezetése
2. Gyártási rendszer bevezetése
3. HR és bérszámfejtő rendszer bevezetése
4. Kontrolling és döntéstámogatási rendszer bevezetése
5. Beszerzési, logisztikai rendszer bevezetése
6. Táv- és csoportmunka támogatás rendszer bevezetése
7. Pénzügyi, számviteli rendszer bevezetése
8. Vállalati portál bevezetése (Internetes megjelenés)
9. Vállalati webáruház bevezetése (Internetes értékesítés)

Támogatás mértéke:
A konvergencia régiókban megvalósuló projektek esetén:
Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke (bármely jogcímen igényelt
támogatás esetén) maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Budapest, Pest megyén belül megvalósuló pályázatok esetén
Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke (bármely jogcímen igényelt
támogatás esetén) maximum az összes elszámolható költség 35%-a lehet.

Támogatás összege:
A konvergencia régiókban megvalósuló projektek esetén: minimum 1.000.000 Ft,
maximum 10.000.000 Ft lehet, de maximum a támogatási összeg kalkulátor által kiszámított érték, ami
minden esetben egyedi!
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Budapest, Pest megyén belül megvalósuló pályázatok esetén: minimum 1.000.000 Ft,
maximum 15.000.000 Ft lehet, de maximum a támogatási összeg kalkulátor által kiszámított érték, ami
minden esetben egyedi!

Előleg igénylése:
Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 40%-a erejéig.

A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2009. december 31-iglehetséges.

Megjelent a ˝Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatására kiírt
pályázat GOP -2009-2.2.3.

Rendelkezésre álló forrás a GOP-2009-2.2.3 pályázati konstrukció keretében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.97 milliárd
forint a 2009. évre.

Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
- Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
- rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
- EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gt-k fióktelepei;
- Szövetkezetek;
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók;
- Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák
- Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei

Méret
A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis-, és
középvállalkozásnak (továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások, továbbá a magyarországi
székhelyű gazdasági kamarák, és a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei pályázhatnak.
Valamennyi pályázó esetében feltétel, hogy az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2008. évi), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatható tevékenységek köre:
Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. Ezek a következő célterületekre terjedhetnek
ki:
1. integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszer (ERP) bevezetése;
2. (online) ügyfélkapcsolati, értékesítést támogató, marketing automatizáló rendszer (CRM)

bevezetése,
3. üzleti intelligencia rendszer (BI), döntéstámogató rendszer (DSS) bevezetése;
4. elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése;
5. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
6. táv- és csoportmunkát támogató rendszer bevezetése;
7. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy

térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált
rendszer bevezetése;

8. B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése
és beindítása.
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9. B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és
beindítása.

10. Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési
képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése

11. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan intranet, belső portál rendszer kialakítása;
12. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus szerződéskötés kialakítása.
13. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus számlázás kialakítása.
14. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan elektronikus fizetés kialakítása.
15. A fenti alkalmazásokhoz (1-10) kapcsolódóan fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus

aláírás bevezetése.
16. A 2. és 8-10. alkalmazásokhoz kapcsolódóan a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő

informatikai rendszer bevezetése.
17. a fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, az üzleti folyamatok

újraszervezése (BPR).
A pályázott rendszer, megoldás feleljen meg a felsorolt rendszerek (1-17. célterületek) V. mellékletben
részletesen meghatározott kritériumainak.
Új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése esetén a bevezetett rendszer a jelen pályázati kiírás
V. számú mellékletében részletezett integrált vállalatirányítási rendszer felsorolt moduljai közül
legalább kettőt funkcionálisan fedjen le.

Integrált vállalatirányítási rendszereken kívül lehetőség van a fent felsorolt egyéb rendszerek, korszerű
megoldások bármelyikének bevezetésére is. A 8-10. és a 12-16. célterületek kivételével a többi
rendszerre, alkalmazásra már bevezetett vagy a pályázat keretében bevezetésre kerülő ERP esetén
lehet pályázatot benyújtani.

A fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó BPR tevékenység csak más, fent felsorolt (1-10.
célterületek) pályázati célterülettel együtt pályázható.

Már bevezetett ERP esetén lehetőség van:
1. ERP modulbővítésre (min. 1 új modul);
2. Az alábbi rendszerek önálló bevezetésére:

a) (online) ügyfélkapcsolati, értékesítést támogató, marketing automatizáló rendszer (CRM), nem
ERP részeként és / vagy

b) üzleti intelligencia rendszer (BI), döntéstámogató rendszer (DSS) és / vagy
c) elektronikus iratkezelési rendszer és / vagy
d) munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) és / vagy
e) táv- és csoportmunkát támogató rendszer bevezetése és/vagy
f) kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy

térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált
rendszer és / vagy

g) B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása,
feltöltése és beindítása és / vagy

h) B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és
beindítása és / vagy

i) Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési
képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése és / vagy

j) A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan intranet, belső portál és / vagy
k) A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan elektronikus szerződéskötés és / vagy
l) A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan elektronikus számlázás és / vagy
m) A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan elektronikus fizetés és / vagy
n) A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás

és / vagy
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o) A fenti alkalmazásokhoz kapcsolódóan a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő
informatikai rendszer

Támogatás mértéke
Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke (bármely jogcímen igényelt
támogatás esetén) maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft,
maximum 25.000.000 Ft lehet, de maximum a D2 pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.

Előleg igénylése
Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 40%-a erejéig.

A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2009. december 30-ig lehetséges.

Hírek

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva
nagyvállalatok számára is!

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás
A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének
növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és
az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek
megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével
a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való
részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése.
A pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:
- Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 150 000 000 Ft-ig, ha a pályázó az A) változatot
választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen
belül - az egy főre jutó maximális támogatási összeget kivéve - nincs felső korlátja. Ugyanakkor a
támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december
31-ig elnyerhető támogatásokkal.
- A B) változat esetén 20-30% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a képzés
közvetlen személyi költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az
összes költség 50%-a lehet).
Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén nem kell a képzési támogatást más támogatásokkal
összeszámítani. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az ˝egyéb költségek˝
kategóriájába tartozó költséget (pl. könnyvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor
ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos
más támogatásokkal.
Mindkét megoldás esetén - ha az útmutatóban foglalt feltételek teljesülnek - lehetőség van arra, hogy
a szakképzési hozzájárulást a vállalkozás beszámítsa az önrészbe.
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Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
- egyéni vállalkozók
- jogi személyiségű gazdasági társaságok
- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
- szövetkezetek

Méret
A pályázati kiírásra az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános
csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági
rendelet), (HL L 214/3., 2008. 8.9.) szerinti - legalább 5 főt foglalkoztató - mikro-, kis- és
középvállalkozások jogosultak pályázatot benyújtani.
Nagyvállalatok esetén legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozások pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek köre
1. Képzések
A program keretében az alábbi képzések valósulhatnak meg:
1. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szerinti szakmai képzés,
2. a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai stb.),
3. a szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére irányuló
felzárkóztató képzés vagy felzárkóztató oktatás

2. Személyi jellegű költségek támogatása
A képzésben résztvevőknek a képzésben (kontaktórán való részvétellel) és a vizsgán való
részvételével, a felkészüléssel és a képzéshez kapcsolódó tevékenységekkel (beleértve a képzés
helyszínére oda-vissza utazást is) eltöltött munkaidőre jutó bruttó bére és közterhei támogathatók.
Olyan munkavállalónak a termelésből kieső munkaidejére jutó bére és közterhei nem támogathatók,
akinek képzése/foglalkoztatása más forrásból a projekt időtartama alatt támogatott.

Támogatás mértéke
A támogatás mértéke a választott elszámolás módjától/támogatási kategóriától függően maximum
100% lehet. Átmeneti támogatásként az elszámolható költségeknek maximum
100%-a, a 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként a vállalkozás nagyságától és a
bevont fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók arányától függően 60%-80%-a
igényelhető támogatásként

Támogatás összege
A támogatás összege kkv-k esetén: minimum 2 000 000 Ft, de maximum 150 000 000 forint
lehet. A támogatás egy képzésbe bevont munkavállalóra jutó maximális összege 1 300 000 forint
lehet.
A támogatás összege nagyvállalatok esetén: minimum 100 000 000 Ft, de maximum2 000 000 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatok benyújtása kkv-k esetén 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig lehetséges,
nagyvállalatok esetén 2009. július 15-től 2009. december 31-ig lehetséges.
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Ipartelepítési pályázat

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Gazdaságfejlesztési
prioritásai keretében

A támogatás célja:
A) A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és
szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása.
B) A régióban működő, illetve letelepülő, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások
korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése.

Pályázhat:
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei,
- valamint előbbiek által létrehozott társulások (321, 322, 362, 364)
- Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212, 226)
- Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatott tevékenység: Új épületek építése, meglévő, használaton kívüli átalakítása,
alapinfrastruktúra építése

kapcsolódó tevékenységek:
1. Előkészítő tevékenységek max. 3-6%
2. Kármentesítés max. 15%
3. Kapcsolódó szolgáltatások max 2% v. 10 M Ft

Támogatás mértéke:
Budapest 25%
Pest megye 30%
Közép-Dunántúl 40%
Nyugat-Dunántúl 30%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%

Összege: min. 100 M Ft, max. 1 Mrd Ft

Támogatás összege= Teremtett munkahelyek száma * 7,50 M Ft * Árbevétel
szorzó * Vállalkozás sűrűség szorzó

Feltételek: Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén kötelező bevonni azt az
önkormányzatot, melynek közigazgatási területén a projekt megvalósul.

A pályázatok benyújtása 2009. június 30-tól, 2009. december 31-ig lehetséges.

Könnyítik a kkv-k támogatását

Danuta Hübner regionális fejlesztési ügyekért felelős uniós biztos szerint a kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése kulcsfontosságú Magyarországon. A múlt héten nálunk járt biztos
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elégedett az uniós támogatású magyar beruházások állásával, tovább gyorsítaná a kifizetéseket, és
lazítana az adminisztráción - írja a Népszabadság.

Az uniós biztos a lapnak elmondta, hogy a válságból való kilábalás érdekében a magyarországi kis- és
középvállalkozások rengeteget tudnának tenni. Megsegítésük kiemelt fontosságú, mert ez a szektor
adja a magyar GDP jelentős részét, és fogyasztásbővítő hatásával a növekedés egyik motorja lehet.
Mivel a kkv-k tőkeereje korlátozott, fejlesztéseik előfinanszírozása is komoly gondot okoz számukra.
Ennek kiküszöbölésére változtattak az előlegfizetési szabályokon, így beruházásaik kezdeti fázisában
sokkal több uniós forráshoz juthatnak. Ráadásul az eddigieknél lényegesen könnyebben, mert az
adminisztrációs kötelmek is enyhültek.

Az adminisztrációs könnyítésekkel kapcsolatban Danuta Hübner elmondta, hogy magyar kormány már
létrehozta a közreműködő szervezeteket, ők rendelkeznek a szükséges helyismerettel, a
vállalkozások velük állnak közvetlen kapcsolatban. Az ő munkájukat kell hatékonyabbá tenni, hogy a
pályázatok elbírálása, majd az uniós források lehívása gördülékenyebbé váljon.

˝Vállalati tanácsadás˝ pályázat társadalmi egyeztetésen

Egyeztetési időszak: 2009. június 17. - június 23.

A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célja a régióban működő kis-
és középvállalkozások sikeres működéséhez 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
információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési
intézményrendszerre, valamint szakemberekre alapozva valósuljon meg. A jelen pályázati felhívás
keretében kiválasztásra kerül régiónként egy Támogatás Közvetítő szervezet/konzorcium (Támogatás
Közvetítő (Kedvezményezett), későbbiekben úgy is, mint: TK), amely - együttműködve az Irányító
Hatósággal (IH) és az operatív program Közreműködő Szervezetével (KSz) - feladata KKV-k
(˝Címzettek˝) támogatása közvetett támogatások keretében, azaz az akkreditált tanácsadói listáról
választott tanácsadótól a kedvezményezett vállalkozások (KKV-k) által igénybe vett tanácsadási
szolgáltatás finanszírozása és a kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása, továbbá a programmal
kapcsolatos ügyfélszolgálati, általános információnyújtási tevékenység végzése a KKV-k részére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat június
23-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

K+F és logisztikai pályázatok meghirdetése

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy június 16-án az alábbi gazdaságfejlesztési célú pályázati
kiírásokat hirdették meg:
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GOP-2009-1.1.1./KMOP-2009-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
GOP-2009-1.1.2./KMOP-2009-1.1.2. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése
GOP-2009-1.2.2. Innovációs és technológiai parkok támogatása
GOP-2009-1.3.2./KMOP-2009-1.1.5. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.4.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

A vállalati K+F+I tevékenység és kapacitások, valamint a K+F szervezetek vállalati
együttműködésének fejlesztése a tudásalapú gazdaság előmozdításának kulcskérdései, a logisztikai
szolgáltatások fejlesztése pedig a vállalatok alaptevékenységükre való koncentrálását, a külföldi
befektetések vonzását segíti elő.

A pályázatok beadására a GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.1.5. és GOP-2009-1.2.2. kiírások
esetében augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség, atöbbi kiírás esetében
legkorábban augusztus 31-én lesznek benyújthatóak a pályázatok.

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva TÁMOP-
2.3.3.A-09/1 és 2

A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás
A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének
növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és
az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek
megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével
a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való
részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése.

A pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:
- Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 150 000 000 Ft-ig, ha a pályázó az A) változatot
választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen
belül - az egy főre jutó maximális támogatási összeget kivéve - nincs felső korlátja. Ugyanakkor a
támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december
31-ig elnyerhető támogatásokkal.
- A B) változat esetén 20-30% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a képzés
közvetlen személyi költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az
összes költség 50%-a lehet).
Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén nem kell a képzési támogatást más támogatásokkal
összeszámítani. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az ˝egyéb költségek˝
kategóriájába tartozó költséget (pl. könnyvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor
ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos
más támogatásokkal.
Lehetőség van arra, hogy a szakképzési hozzájárulás bizonyos részét a vállalkozás beszámítsa az
önrészbe.
A pályázónak mindkét változat esetén üzleti elemzéssel és foglalkoztatási tervvel kell igazolnia, hogy
a válság miatt került nehéz helyzetbe. Be kell mutatni a válság előtti időszakot, a válság okozta
nehézségeket, valamint a helyzet kezelése érdekében tett vagy tervezett intézkedéseket.
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A pályázónak mindkét változat esetén vállalnia kell, hogy a pályázatkor igazolt/lejelentett létszámát a
projekt időszakban és azzal megegyező időtávon folyamatosan megtartja, munkatársat nem bocsát el.
(Pl.: 6 hónapos projekt esetén összesen 12 hónapig kell fenntartani a létszámot.)
Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
• egyéni vállalkozók
• jogi személyiségű gazdasági társaságok
• jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
• szövetkezetek
Pályázatot a legalább 5 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak benyújtani.

Támogatható tevékenységek köre
1. Képzések
A program keretében az alábbi képzések valósulhatnak meg:
• a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szerinti szakmai képzés
• a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai

stb.)
• a szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére

irányuló felzárkóztató képzés vagy felzárkóztató oktatás
A megvalósítani tervezett képzések súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 1200 forint lehet.

2. Személyi jellegű költségek támogatása
Az egy munkavállalóra elszámolható -közterhekkel együtt számított -bérköltség a képzés(ek)
kontaktóraszámának 1,6-szorosa. A képzés miatt kieső munkaidőre jutó elszámolható bérköltség
vetítési alapja azonban legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér kétszerese lehet.
Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek
• A képzésbe kizárólag bevont munkavállalók számának minimálisan el kell érnie a 2 főt.
• A munkaszerződésben rögzített munkaidő minimum 20%-át képzésben és a képzéssel

kapcsolatos tevékenységekkel kell töltenie a munkavállalónak.
• Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy

alkalommal.
• Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló képzésben (kontaktórán való részvétellel)

töltött idejének el kell érnie a 60 órát. (Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítani
szükséges.)

• A projekt megvalósításának időtartamát a leghosszabb idejű képzésben résztvevő
munkavállaló(k) képzési idejét figyelembe véve kell meghatározni.

• A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás azon munkavállalói
jogosultak részt venni, akiket a pályázó a pályázathoz benyújtott APEH igazolásban szereplő
hónap utolsó napjától kezdve a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt határozatlan,
vagy legalább a projekt befejezéséig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló
szerződéssel foglalkoztat.

Támogatás formája, kerete, mértéke és összege
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
A központi régióban 4 mrd Ft keretig lehet pályázni, míg a többi régióra összesen rendelkezésre álló
keretösszeg 16 mrd Ft.

A támogatás mértéke a választott elszámolás módjától/támogatási kategóriától függően kétféle
lehet:
• Átmeneti támogatásként az elszámolható költségeknek 100%-a, vagy
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• a 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként mikro és kisvállalkozások számára 80%,
míg közepes vállalkozások esetében 70%.
A jelen pályázat esetében elnyerhető támogatás összege minimum 2 millió, maximum 150 millió forint
lehet. Az egy munkavállalóra fordított támogatási összeg nem lehet magasabb, mint 1 300 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig lehetséges.

EU-támogatás logisztikára

Várhatóan június végétől lehet pályázni logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésére az Új
Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) Gazdaságfejlesztés és Közép-Magyarország operatív
programja (GOP, KMOP) keretében. A GOP-3.2.1-es és a KMOP-1.4.2-es jelű kiírásoknál az
előirányzott támogatási keret 2009-re 9,899, illetve 2,583 milliárd forint. A kiíró Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) a konvergenciarégiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-
Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) összesen 50-80, Közép-Magyarországon pedig hat
projekt támogatásával kalkulál.

A konstrukció átfogó célja, hogy előmozdítsa a Magyarországon áthaladó nemzetközi
áruszállítmányok magas hozzáadottérték-tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálását, főként a
környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó, úgynevezett intermodális (szállítási módokat
összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. További cél, hogy a regionális logisztikai
központok fejlesztésével -mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások
számának a bővítésével és minőségének javításával -növeljék a hazai kis- és középvállalkozások
(kkv-k) versenyképességét.

Érdemes tanulmányozni a két kiírás részcéljait is. A GOP-3.2.1-es és a KMOP-1.4.2-es felhívás
keretében az intermodális logisztikai központok fejlesztésénél az a projekt számíthat európai uniós
forrásra, amelyben az összes fedett raktározási kapacitás legalább 10 ezer négyzetméter, és
intermodális átterelés bonyolódik a területen, vagy amelyben az intermodális átterelés legalább 125
ezer tonnát ér el. A GOP-konstrukcióban további feltétel, hogy a regionális logisztikai központoknál az
összes fedett raktározási kapacitásnak legalább 5 ezer négyzetméternek kell lennie.

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek pályázhatnak a két kiírásra. További
fontos információ, hogy a logisztikai alapszolgáltatások, illetve az ezeket kiegészítő logisztikai és
egyéb szolgáltatásokhoz szükséges beruházások, korszerűsítések tartoznak a támogatható
tevékenységek közé. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett
beruházáshoz.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás aránya a GOP-3.2.1 jelű pályázati konstrukciónál
maximum 50 százalék az intermodális és 40 százalék a regionális logisztikai központok esetében.
Régiók szerint Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai
régióban az elszámolható költség 50, Közép-Dunántúlon 40, Nyugat-Dunántúlon pedig 30
százalékára igényelhető támogatás. Ez az arány mikro- és kisvállalkozások esetében 20,
középvállalkozásoknál 10 százalékkal növelhető. A központi régióban az elérhető maximum
támogatási mérték az összes elszámolható költség 50 százaléka. Pest megyében 30, Budapesten
2007. január 1-jétől 25, 2011. január 1-jétől 10 százalék az induló érték. Ehhez társul mikro- és
kisvállalkozások esetén 20, középvállalkozásoknál 10 százalék. Az elnyerhető összeg a GOP-
kiírásnál 50-750, aKMOP-konstrukciónál pedig 50-600 millió forint. A pályázók indokolt esetben
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előleget kaphatnak a támogatás 40 százaléka erejéig. Itt fontos feltétel, hogy az előleg és az időközi
kifizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80 százalékát.

Az uniós pályázati szabályoknál rugalmasabb feltételekkel nyerhető támogatás a programmal

Újraindítják a norvég alapot

Jó hír azoknak, akik pályázni szeretnének a Magyarországon is népszerű Európai Gazdasági Térség
(EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok forrásaira: nem maradtak le semmiről, újraindul a
program. Már előrehaladtak a tárgyalások az EU és a donorországok -Norvégia, Liechtenstein, Izland
-között, és várhatóan gyorsan lezárulhatnak az új Európai Bizottság őszi megalakulása után.

A tárgyalások jelenlegi szakaszában dől el, hogy a támogatást nyújtó három ország az integráció
egységes belső piacának előnyeiért cserében a jövőben mekkora összeggel járul hozzá a gazdasági
és szociális különbségek felszámolásához az Európai
Unióban, illetve, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek a program forrásaiból részesedhetnek -
tájékoztatta lapunkat Mikulás Brigitta, a programot magyar részről menedzselő Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) illetékes főigazgatója. Elmondta: a tagállamok szakértőinek részvételével
munkacsoport jött létre, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a jövőre vonatkozó eljárási szabályokat
kialakítsa, s ebben a munkában az NFÜ képviselője is aktívan részt vesz.
Nem jelentéktelen összegről van szó. Magyarország számára 2004-2009 között csaknem 128 millió
euró állt rendelkezésre. Ennek igénybevételére 136 projekt dokumentációját továbbították
jóváhagyásra Brüsszelbe, összesen 176,96 millió euró támogatási kérelemmel. Közülük végül 101
fejlesztésnek ítélték a meg a támogatást, 290 euró híján a teljes keret elkelt.

Mikulás Brigitta szerint azért is bizonyult vonzónak a program, mert az európai uniós szabályoktól
eltérő rendet követett, lényegesen rugalmasabb feltételeket, nagyobb mozgásteret biztosított a
rendelkezésre álló forrás felhasználására. Ennek köszönhetően lényegesen szélesebb volt a
támogatható tevékenységek és az elszámolható költségek köre. Ez a rugalmasság ugyanakkor
bizonyos esetekben eljárási szempontból hátráltató tényező is volt. A támogatást nyújtó államok
képviselői nemegyszer az európai uniós előírásoktól eltérő, saját szabályokat kívántak érvényesíteni,
és ez joghézagokhoz vezetett. Ezek kezelése csak az első projektek végrehajtásának megkezdése
után indulhatott meg, a donorországok explicit állásfoglalását követően.
Az április végén zárult első programidőszakban a legtöbb nyertes -szám szerint 28 -az
önkormányzatok köréből került ki. Jelentős számban pályáztak sikerrel a civilszervezetek (26) és
költségvetési szervek (22) is. A fennmaradó részen gazdasági és közhasznú társaságok,
közalapítványok és egyházak osztoztak.

A régiók közül Közép-Magyarország vitte el a pálmát, 56 -Budapest 46 -támogatott projekttel. Ezt a
kiugró számot azzal magyarázta az NFÜ illetékese, hogy több országos jelentőségű projektet
idesoroltak, mert a projektgazda székhelye Budapest, valójában azonban szélesebb körű
(tudományos kutatás, egészségügyi megelőző szűrő) programokról van szó. A többi régió közül Dél-
Alföld volt a legeredményesebb, 10 nyertes projekttel. Utána következik Közép-Dunántúl 9, Dél-
Dunántúl és Észak-Alföld 8-8 támogatott fejlesztéssel.

A legnagyobb támogatásban részesült projektek között találhatók a Tempus Közalapítvány
nemzetközi mobilitási programjai 1, az Országos Vérellátó Szolgálat projektje 2,18, a székesfehérvári
Hiemer-Font-Caraffa épülettömb felújítása 2,85, a nyíregyházi Partium Tudáscentrum fejlesztése 2,94,
a Mátrai Gyógyintézet megújuló energiát felhasználó új fűtési rendszere 2,98, a siklósi vár felújítása
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ugyancsak 2,98 és Vácrátóton innovatív geotermikus és biomaszsza-bázisú fűtőmű létesítése 3 millió
euróval.

Uniós pénzek is támogatják a széles körű szakmai együttműködések létrejöttét

Új klaszterpályázatok jönnek

Az idén is lesznek klaszterpályázatok a regionális operatív programokban (ROP), szeptemberben
várhatók az újabb kiírások a már működő, a négylépcsős klaszterfejlesztési rendszer keretében -
tájékoztatta lapunkat Zombori Zita, az Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) pólusprogramját
menedzselő iroda ügyvezető igazgatója.

Azért fontosak ezek a pályázatok, mert kezdettől fogva kulcsszerepet játszanak Magyarországon a
klaszterek fejlődésében. Az induló és a fejlődő klasztereknek 2008-ban meghirdetett régiós felhívások
együttesen 6,2 milliárd forintos keretéből eddig mintegy 2,9 milliárd forint talált gazdára, tehát még van
forrás. Az eddigi eredmények alapján úgy látszik, hogy Dél-Duntántúl és Dél-Alföld régió szorul
erősítésre.
Azért is fontosak ezek a régiós európai uniós támogatási lehetőségek, mert a hazai klaszterfejlesztési
rendszer első két lépcsőjét, az induló és fejlődő klaszterek körét erősítik meg -hangsúlyozta Zombori
Zita. Ezzel párhuzamosan zajlott/zajlik a legjobbak akkreditálása. Az Akkreditált innovációs klaszter
címet az elmúlt másfél évben 16 szakmai összefogás kapta meg. Közülük a legtöbben az
orvostudományt és a biotechnológiát képviselik, s erős az információtechnológia (IT) is. A
programiroda a környezetipar területén is jelentős fejlődési lehetőséget lát, ezért a munkatársai most
az országot járják, hogy erősítsék a kapcsolatot a ma még „magányos” vállalkozások, illetve
klaszterek között.

Az akkreditálással a klaszterek a rendszer harmadik lépcsőfokán jogot nyertek/nyernek arra, hogy az
ÚMFT Gazdaságfejlesztési operatív programjában kiemelt támogatásokra pályázzanak. Ezekre a
kiírásokra március 30-ig a 16 akkreditált klaszter közül tíz nyújtott be -klaszter- és tagvállalati szinten -
összesen 33 pályázatot, 7,45 milliárd forint támogatási igénnyel, 14,31 milliárd forint tervezett
beruházási értékre. A Pólusiroda vezetője szerint a nagy összegű 250 millió-1,5 milliárd forint)
támogatásokra eddig csak az észak-magyarországi régióból nem érkezett támogatási igény. Zombori
Zita bízik abban, hogy június 30-ig legalább ilyen összegű igény érkezik még, melyben remélhetőleg
lesznek észak-magyarországi projektek is. A támogatást igénylő projektek közül a legtöbb az
informatika, biotechnológia és az egészségtudomány területéről érkezett.

A pólusprogram jellemzően operatív programokon átívelő kezdeményezés. A gazdaságfejlesztési és a
regionális operatív programokon kívül a programot támogatja a Társadalmi megújulás operatív
program (TÁMOP) is. A TÁMOP innovatív kutatói teameknek kiírt konstrukciójának például 19
nyertese van, együttesen 7,6 millió forintos támogatással. A Társadalmi infrastruktúra operatív
programban 10 felsőoktatási intézmény nyert 39,7 millió forint támogatást infrastrukturális és
informatikai fejlesztésekre.

A magyar rendszer fejlődésében -amelyet egyik legjobb EU-gyakorlatként már átvett Csehország is -a
következő lépcsőfok az ún. pólus innovációs klaszterek szintjének kialakítása lesz. Ezzel a körrel
gyakorlatilag létrejön Magyarországon az a 6-8 klaszter, amely Európában, sőt világszerte is
versenyképesnek minősül.
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Recept forráshiányra - újra igényelhető az uniós géptámogatás

A fejleszteni kívánó gazdálkodók újra igénybe vehetik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) keretén belül a gépbeszerzési támogatást: kérelmeiket június 15. és július 15. között
nyújthatják be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

A gazdálkodók mintegy másfél év elteltével pályázhatnak ismét az ÚMVP gép- és eszközvásárlási
támogatására. Az intézkedés újbóli megnyitását Gőgös Zoltán, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) államtitkára május végén jelentette be Gödöllőn a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) közgyűlésén.

Az elhangzottak szerint az építéssel nem járó géptámogatás igénylésének feltételei megegyeznek a
korábbi, hasonló tartalmú támogatási konstrukció kiírásaiéval, azaz 25 százalékos támogatás
igényelhető a növénytermesztésben használt eszközök beszerzéséhez, míg 30 százalékos
támogatást kaphatnak mindazok, akik az állattenyésztés kiszolgálásával összefüggő gépeket,
eszközöket vásárolnak. Lehetőség van arra is, hogy a gazdálkodók a 2009-es évben megvett gépeik
után igényeljék a támogatást, vagyis az idei, már megvalósított gépberuházásokat is elszámolhatják a
gazdák.

A géptámogatás célja a mezőgazdaság technikai, technológiai fejlettségének javítása, az ágazatban
alkalmazott eszközpark korszerűsítése, a gépellátottság növelése, a termelési technológiák
gépigényének optimalizálása. Így a szóban forgó intézkedés keretében a jobb környezeti teljesítményt
nyújtó, a környezetvédelem, az energia- és költséghatékonyság szempontjából kedvezőbb
konstrukciójú gépek, technológiák beszerzésére nyílik lehetőség - különös tekintettel az állattartó
szektor igényeire, de természetesen a növénytermesztés területén tevékenykedő gazdákat is
lehetőséghez juttatva.

Gőgös Zoltán egyetlen fontos kitételre hívta fel a gazdálkodók figyelmét, ami eltér az előző kiírástól: a
korábbi géptámogatási program végrehajtására a kedvezményezetteknek, vagyis akik a pályázaton
pénzt nyertek, két év állt rendelkezésére, most azonban az igénybe vett támogatással már 2009.
október 1-31. között el kell számolniuk! Az agrártárca ezzel azt szeretné elérni, hogy a gazdálkodók
még az idén hozzájuthassanak a támogatási forrásokhoz, és a fejlesztések már az idei szezonban
érzékeltethessék hatásukat.

A támogatási forrás összege mintegy 30 milliárd forint, ennek segítségével hozzávetőlegesen 90-100
milliárd forint összegű beruházás valósítható meg a támogatási arányból következtetve. A szaktárca
nem ad külön iránymutatást arra nézve, hogy a gazdálkodók milyen berendezéseket, gépeket
szerezzenek be a mostani támogatás segítségével, tehát a gépkatalógusokban található valamennyi
eszköz szóba jöhet, az FVM semmilyen formában nem korlátozza a gazdálkodók mozgásterét. Az
államtitkár ugyanakkor kiemelte, hogy az elbírálási pontrendszerben szerepelnek olyan tényezők,
amelyek ösztönzik például az energiahatékonyságot segítő vagy a korábbinál energiatakarékosabb
berendezések beszerzését, és hasonló megítélés alá esnek a víztakarékosságot szolgáló gépek is.

Gőgös Zoltán emlékeztetett arra, hogy a gépbeszerzések első körének lassan a végéhez érve a
gazdálkodók máig mintegy 37 milliárd forint igénybe vett támogatással számoltak el. Emellett még a
korszerűsítendő állattartó telepeken használt eszközök megvásárlásához is lehetett támogatásért
folyamodni, de az ebben az összesítésben nem szerepel.

Fontos tudnivaló az érintetteknek, hogy az intézkedés júniusi-júliusi megnyitása egyben az utolsó
lehetőség a gépek támogatott beszerzésére; ebben az uniós költségvetési ciklusban, 2013-ig nem
hirdetnek hasonló tartalmú támogatási lehetőséget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében.
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Megjelent az ˝Ipartelepítés˝ pályázati felhívása

Pályázók köre:
A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak:
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei,
valamint előbbiek által létrehozott társulások
- Gazdasági társaságok
- Szövetkezetek

Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő, jelenleg használaton kívüli
épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló
területen.

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
1. Előkészítő tevékenységek
2. Kármentesítés
3. Kapcsolódó szolgáltatások

Támogatás mértéke
Budapest 25%
Pest megye 30%
Közép-Dunántúl 40%
Nyugat-Dunántúl 30%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

Pályázatok benyújtása
A pályázatok benyújtása 2009. június 30-tól, 2009. december 31-ig lehetséges. A
pályázatok elbírálása folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik

Társadalmi egyeztetésen a ˝Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű
kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése˝ pályázat

Alapvető cél:
Jelen pályázati felhívás azt a célt szolgálja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési
eszközrendszerével leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatásához készült zászlóshajó
program céljainak megvalósítását elősegítse.
A leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásához készült Komplex Térségfejlesztési Program
átfogó célja az, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a külső és belső perifériákon
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elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, sőt, megfordítsa azt, esélyt adjon eme térségek
gazdasági és társadalmi integrációjára, a folyamatok ilyen irányú elmozdulására.

Specifikus cél
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek gazdasági teljesítményének növelése.
A vállalkozások világában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló
zászlóshajó program is a versenyképesség és annak egyik fő elemeként a termelékenység fokozását
célozza, többek között a foglalkoztatási kapacitások fenntarthatósága ill. mérsékelt bővítése
érdekében.

Részcélok
˝A˝ pályázati cél: ˝Ipari park˝ címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél
˝B˝ pályázati cél: Iparterületek fejlesztése részcél
˝C˝ pályázati cél: Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése részcél
˝D˝ pályázati cél: Ipartelepítés részcél
˝E˝ pályázati cél: Vállalkozások telephelyfejlesztése részcél

Pályázók köre:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott
társulások
gazdasági társaságok, szövetkezetek
gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek

Néhány támogatható tevékenység
1.Telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése,
2. Szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése,
bontása, átalakítása, bővítése pl.: üzemcsarnok, tárolók.
Stb.

Néhány önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenység
1. Projektmenedzsment költsége
2. előkészítő tevékenységek,
3. a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele,
4. terület előkészítési munkák, környezetvédelmi kárelhárító munkálatok,
5. minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése,
6. kizárólag a szolgáltatások fejlesztéséhez, megvalósításához szükséges berendezési tárgyak,
eszközök, gépek, laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése,
7. a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (ESZA típusú költség).
Stb.

Elszámolható költségek
1.A projekt előkészítési költségei (a projekt összes elszámolható költség maximum 6 %-ig):
2. A projekt megvalósításához és fenntartásához szorosan kapcsolódó szolgáltatások, befektetés
ösztönzés, piacra jutás támogatása (a projekt összes elszámolható költség max. 4%-ig):
3. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének költségei (a
projekt összes elszámolható költség maximum 5%-ig, de maximum 4,5 millió Ft)
4. Projektmenedzsment költségei (a projekt összes elszámolható költségének 2%-ig)
5. Alapinfrastrukturális beruházások költségei
6. Építés, átalakítás és bővítés költségei
7. Eszközbeszerzés (a projekt összes elszámolható költség max. 50%-a lehet)
8. Kármentesítés költségei
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9. ESZA típusú költségek terhére elszámolható költségek (a projekt összes elszámolható költség max.
5%-ig)

Támogatás mértéke:
50-70%

Támogatás összege
˝A˝ pályázati cél: 10-500 millió Ft
˝B˝ pályázati cél: 15-200 millió Ft
˝C˝ pályázati cél: 10-250 millió Ft
˝D˝ pályázati cél: 100-1000 millió Ft
˝E˝ pályázati cél: 10-150 millió Ft.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatok benyújtása 2009. június 15-től, 2009. december 31-ig lehetséges. A pályázatok
benyújtása és bírálata folyamatos; a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

Társadalmi egyeztetésen az IT fejlesztéseket támogató pályázati kiírások

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a kis- és középvállalkozások IKT
ellátottságának növelése, a versenyképesség javítása a vállalkozásoknál alkalmazott informatikai
rendszerek fejlesztése és az elektronikus kereskedelem támogatása révén.

A mai nappal megkezdődik a társadalmi egyeztetése 2009. évben a GOP és a KMOP keretében
meghirdetésre kerülő alábbi pályázati konstrukcióknak:

GOP-2009-2.2.1. / KMOP-2009-1.2.5 ˝Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus
kereskedelem támogatása˝

GOP-2009/2.2.3. Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása

GOP-2009-3.4.1. Vállalati SaaS (ASP) központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi évek kiírásaihoz képest jelentős változás történt a GOP-
2.2.1/KMOP-1.2.5. és a GOP-2.2.3. konstrukciókban:

A GOP-2009-2.2.1./KMOP-2009-1.2.5. kiírások automatikus pályázati eljárás keretében kínálnak
fejlesztési lehetőségeket mind a vállalati folyamatmenedzsment mind az e-kereskedelem területén.

A GOP-2009-2.2.3. kiírás speciálisabb igényekre vonatkozóan, magasabb támogatási összeggel kínál
komplex megoldási lehetőségeket a vállalati folyamatmenedzsment illetve az elektronikus
kereskedelem fejlesztésére vonatkozóan. Ez a kiírás a Közép-Magyarországi OP keretében nem kerül
meghirdetésre.
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Továbbra is pályázható a ˝Mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése˝ pályázati
kiírás a Központi Régióban

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,588 milliárd
forint a 2009. évre.

Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:

- gazdasági társaságok,
- szövetkezetek,
- egyéni vállalkozók.

Méret
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004.
évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- vagy 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
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek technológiai fejlesztést eredményező
beruházások, az alábbiak szerint:
1 Technológiai korszerűsítést eredményező, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz
gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év), egyenként
minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök vételára (VTSZ lista alapján)
2 Információs technológia-fejlesztés esetén az alábbi költségek számolhatók el:

o Hardverekhez kapcsolódó tevékenységek, egyenként minimum nettó15.000 Ft értékű
eszközök költségei

o Szoftverek beszerzése (TESZOR lista szerint)
o Domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000

Ft értékben).
3 A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költségei(maximum 300.000
forintig)(Ezen elszámolható költségsoron a 72.22.12 és a 72.22.12.0 Egyediszoftver-fejlesztés SZJ
számon számlázott tevékenység fogadható el.)
4 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el
maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig, de maximum 2,5 millió forintig
5 Le nem vonható ÁFA.

Támogatás a pályázat befogadását, azaz jelen pályázati konstrukció esetében a támogatói döntést
megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.
Fenntartási időszak: 3 év.

Támogatás mértéke
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható

költség 35%-a Pest megyében, míg Budapesten 25%.

Támogatás összege
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A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 1.000.000Ft, de
maximum 20.000.000 Ft lehet, de maximum az előző pontban meghatározott támogatási mértéknek
megfelelő arányban.

Előleg igénylése
Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 40%-a erejéig.

A pályázatok benyújtása 2009. február 13-tól 2009. december 31-ig lehetséges.

Másfél év szünet után újra lesz agrárgép-támogatás

Az idén 30 milliárd forint támogatást vehetnek igénybe gépberuházásra az agrárgazdálkodók. Újra
igénybe vehetik a géptámogatást a gazdálkodók. A támogatási igényeket a gazdálkodók június 15. és
július 15. között nyújthatják be.

Három hét múlva már pályázni lehet gépberuházási támogatásra - jelentette be Gőgös Zoltán
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.

Az agrárhaszon.hu által idézett Gőgös szerint a feltételek a korábbi, mintegy másfél évvel ezelőtt
lebonyolított hasonló projekt kiírásainak felelnek meg. Eszerint 25 százalékos támogatás igényelhető
a növénytermesztésben használt eszközök beszerzéséhez, míg 35 százalékos támogatást kaphatnak
mindazok, akik az állattenyésztés kiszolgálásával összefüggő berendezéseket, gépeket vásárolnak. A
gazdálkodók az idén már megvásárolt gépeik után is igényelhetik a támogatást.

Vagyis a tárgyévi gépberuházás elszámolható. Gőgös Zoltán egyetlen fontos eltérésre hívta fel a
figyelmet: a korábbi géptámogatási program végrehajtására a gazdálkodóknak két évük volt, most
pedig az igénybe vett támogatással már október 1-31. között el kell számolniuk. Ezzel a szaktárca
célja, hogy a gazdálkodók még az idén hozzájutnának a támogatási pénzekhez. A támogatási forrás
összege mintegy 30 milliárd forint. Ezzel az összeggel hozzávetőlegesen 90-100 milliárd forint
összegű beruházás valósítható meg az államtitkár szerint.

Június közepéig még benyújthatók az éves beszámolók - eddig durván csak a fele teljesített

Még elnézik a késedelmet

Ismét nyertek némi engedményt a cégek: az IRM Céginformációs Szolgálata a beszámolókat június
15-ig ˝határidőben benyújtottnak tekinti˝. Azaz nem késtek el a vállalkozások, ha még nem küldték be
mérlegeiket. Ez egyfajta gesztus a szaktárca részéről, mondván, az érdekelteknek hozzá kell szokniuk
az új rendszerhez. Eddig 146 ezer elektronikus úton beadott beszámolót regisztráltak, ebből mintegy
119 ezer volt informatikailag helyes, ennyit hoztak nyilvánosságra az e-beszamolo.irm.hu honlapon.
Ugyanitt tájékoztatják az ügyfeleket a leggyakoribb problémákról - a mellékletek hiánya, hibás
fájlformátum -, és oktatóvideókkal is igyekeznek segíteni.

Mégsem megy mindenkinek, amit nemcsak az ab ovo elutasított 27 ezernyi beszámoló jelez: a hazai
üzleti és jogi információkat szolgáltató Opten Informatikai Kft.-nél meglehetősen sok hibát fedeztek fel
a közzétett mérlegekben. Csorbai Hajnalka, a társaság stratégiai igazgatója szerint zavarokat okozhat,
hogy a rendszer csak formailag ellenőrzi a dokumentumokat. Probléma volt magával a rendszerrel is,
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igaz, nem az IM-ével, ugyanis a múlt pénteken ˝állt˝ a kormányzati portál, holott számítani lehetett
arra, hogy sokan az utolsó napokra hagyják kötelezettségüket.

Az Opten becslései alapján megközelítőleg 400 ezer cég köteles a beszámoló megküldésére. Ehhez
képest - figyelemmel a papíralapon érkezett 40-60 ezerre tehető mérlegre, melynek beadására április
végéig volt lehetőség - igen kényelmesek a cégek. A benyújtási határidő meghosszabbításával nem is
ért egyet Csorbai Hajnalka. Nem helyeselhető semmiféle olyan lépés, amely a mai súlyos gazdasági
helyzetben késlelteti az üzleti adatokhoz való gyors hozzáférést - vélekedett.
Eddig hosszú ideig kellett várni a mérlegek közzétételére, hiszen azokat papíralapon küldték be, így
feldolgozásuk hónapokat vett igénybe. Május elsejétől azonban már kizárólag e-úton, a kormányzati
portálon keresztül fogadják el a beszámolókat. Ezzel a vállalkozások eleget tesznek letétbe helyezési
és közzétételi kötelezettségüknek. A dokumentumok rögtön a beérkezés után teljes körű
nyilvánosságot kapnak. Az április 30-ig papíralapon benyújtott mérlegeket - feldolgozásuk után,
várhatóan az ősszel - szintén nyilvánosságra hozzák az e-beszámoló honlapon.

A mulasztás ára. Évente 30-40 ezer cég marad adós a mérleggel. A számonkérést többnyire
megússzák, mert a cégbíróságok képtelenek valamennyi ellen fellépni. A jövőben nemigen lesz esély
a büntetés elkerülésére.

Az ez év június 15-ig benyújtandó beszámolókat még a Céginformációs Szolgálat, jövőre már az
APEH ellenőrzi. A rendszer rögtön ˝kidobja˝ a nem teljesítő cégeket. Ha felszólításra sem tesznek
eleget kötelezettségüknek, az adóhatóság felfüggeszti adószámukat.

Beindult a svájci alap Magyarországon

A regionális fejlesztés, a turizmus és a biodiverzitás témakörében még a nyári szabadságok előtt új
pályázati kiírások jelennek meg a svájci alap keretében. Liliana de Sá Kirchknopf, a magyar-svájci
együttműködési program magyarországi irodájának vezetője arról is tájékoztatta lapunkat, hogy 2009
második felében további felhívások várhatók: a magántőkeprogram kis- és középvállalkozások
számára, valamint a partnerségi (twinning) alap és a nonprofit szervezetek támogatása is.
Az Európai Bizottság és Svájc még 2006-ban állapodott meg az alap létrehozásáról. Ennek
értelmében az alpesi ország a 2004-ben belépett tíz új EU-tagállam részére egyszeri, vissza nem
térítendő támogatásként öt éven keresztül összesen egymilliárd svájci frank hozzájárulást biztosít
(azóta ez a kör kibővült a 2007-től EU-tag Bulgáriával és Romániával is). Magyarország részesedése
a keretből 130,74 millió svájci frank (mintegy 20 milliárd forint).

A kétoldalú megállapodás a svájci hozzájárulásból támogatható négy fő prioritásterületet rögzít az
alábbiak szerint: 1. biztonság, stabilitás, reformok; 2. környezetvédelem és infrastruktúra; 3.
a magánszektor támogatása; 4. humánerőforrás- és társadalomfejlesztés.

Jelenleg már több projekt vár a svájci illetékesek döntésére az alapinfrastruktúra javítása,
helyreállítása, modernizációja, a környezetfejlesztés és a kutatás-fejlesztés területén - derült ki a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleményéből. Az előbbi kiírásnál települési vízellátási infrastruktúra
fejlesztésére, hulladékgazdálkodásra, környezeti monitoring rendszer korszerűsítésére, környezeti
mérőfelszerelés beszerzésére lehetett pályázni. A rendelkezésre álló forrás 30 millió svájci frank, azaz
5,5 milliárd forint.
Az utóbbinál 4,5 millió frank a keret, ebből magyar-svájci kutatási és intézményi együttműködési
projektjeikre igényelhettek támogatást azok az oktatási intézmények és kutatóintézetek, amelyek a
svájci együttműködő partnerrel közös szándéknyilatkozatot írtak alá. További információk mindkét
pályázatról a www.swiss-contribution.hu honlapon találhatók.


