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Pályázati lehetőségek
IKT fejlesztés és akadálymentesítés – óvodáknak, iskoláknak, nyilvános könyvtáraknak
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi egyeztetésre bocsátotta a „Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése– „Tudásdepó Expressz” támogatására” című pályázatot.
A konstrukció elsődleges célja, hogy korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel, a könyvtárak
együttműködésével, azok oktatási-képzési szerepét erősítse. A közoktatás támogatása érdekében
elengedhetetlen az infrastrukturális feltételek biztosítása a könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez, a
könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő
esélyű hozzáféréshez.
Közoktatási intézmények és nyilvános könyvtárak kérhetnek támogatást olyan tevékenységekre, mint
eszközbeszerzés és kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés. Lehetőség nyílik számítógépek,
szoftverek, vékonykliens, projektor, nyomtató, scanner-, valamint a fogyatékkal élők számára a
speciális könyvtári szolgáltatások elérését segítő eszközök beszerzésére.
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A konstrukció keretében 610 millió forint áll a pályázók rendelkezésére, az igényelhető támogatás
mértéke 5-8 millió Ft.
A pályázat könnyített elbírálású!
A társadalmi egyeztetés keretében a beérkező véleményeket április 11-ig várja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség.

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs
tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt
és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.
Pályázhat: Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezetőgazdasági társaság,
szövetkezet, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves
átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum egy fő volt és rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) szövetkezetek
Támogatott tevékenység:
a) K+F projekttámogatás (kötelező)
aa) Kísérleti fejlesztés
b) Regionális beruházási támogatás:
Eszközbeszerzés. Infrastrukturális és ingatlan beruházás (csak GOP) Információs technológia
fejlesztés Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
c) Csekély összegű támogatás: Piacra jutás támogatása. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
Támogatás mértéke: 15 M Ft- 500 M Ft között.
Kizáró okok: Agrárvállalkozások kizárólag K+F projekttámogatást kaphatnak.
Pályázatok benyújtása 2011. márc. 1-től dec. 31-ig.
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Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Egyszerű pályázati lehetőség áll rendelkezésre a vállalkozások számára ahhoz, hogy gyorsan és
magas támogatási intenzitással valósíthassák meg zöld beruházásaikat.
A támogatható tevékenységek köre
Röviden összefoglalva: A pályázat kifejezetten a megújuló energiaforrások hasznosítására törekszik.
Ezek közül azonban lehatárolt tevékenységek támogathatóak, ezek az alábbiak:
1. Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
2. Használati meleg vízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból
4. Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével
Telepíthető rendszerek:
a.
b.
c.
d.

napkollektor rendszer telepítése
szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
hőszivattyús rendszerek (kivéve levegő-levegő rendszer)
napelemes rendszer telepítése

A pályázók köre a magánszemélyeken kívül szinte mindenkit felölel, méretbeli korlátozás nem áll
fenn.




vállalkozás
költségvetési szervek
nonprofit szervezet

Elszámolható költségek:
Ingatlan vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni jog megszerzése, Szellemi termék megszerzése, Terület
előkészítés, Terület rendezés, Sajátos technológiai műveletek, Építési munkák, Eszközbeszerzés,
Projekt menedzsment, Közbeszerzés, Mérnöki feladatok, Tájékoztatás nyilvánosság, Tervezés
Tanulmányok, Egyéb (engedélyek értékbecslés stb.)
Támogatás
A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a vállalkozás
nagyságától és a régiótól függően 50-85% között alakul. A támogatási összeg minimum 1 millió,
maximum 50 millió Forint lehet.
Jellemzően:



vállalkozások 50-60%
állami szervezetek 85%

Ha felkeltette érdeklődését a pályázat, kérem keresse Miklós Istvánt a 1/319-2707/121 melléken, vagy
az istvan@vanessia.hu e-mail címen.
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Hírek
Így kaphat milliókat, aki építkezik - jön a sikerpályázat
Összesen több mint 27 milliárd forint áll rendelkezésre a hamarosan kiírandó telephely fejlesztési
pályázatokon. Újdonság, hogy már az előkészítési költségek is elszámolhatók, illetve egyes esetekben
a pályázati forrás munkabérre és közterheire is felhasználható.
Megjelent és jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van a korábbi évek egyik sikerpályázatának
tervezete, így előreláthatólag június 3-tól augusztus 30-ig, illetve december 30-áig már benyújthatók
az igények a telephely fejlesztési forrásokra. A kiírás hasonló, mint a korábbi években, ám van néhány
kedvező változtatás.
Az egyfordulós elbírálású pályázat továbbra is a mikro, kis- és középvállalkozások (kkv) meglévő,
működő telephelyeinek modernizációját és bővítését, a nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új
telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni a
foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.
Az uniós forrásokra idén is a gyártó vagy szolgáltató tevékenységet folytató mikro-, kis- és
középvállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel.
Továbbra sem támogatják a kereskedelmi, pénzügyi, logisztikai, turisztikai vagy mezőgazdasági célú
tevékenységeket. Utóbbi körbe tartoznak mindazon vállalkozások, amelyeknél a bevétel több mint
felét agrártevékenység adja. Kizáró ok mindemellett a korábbi munkaügyi bírság, a bejelentés nélküli
foglalkoztatás, illetve az, ha a vállalkozás 2010 január 1-jén még nem volt bejegyezve.

Újdonságok a kiírásban
A pályázat egyik újdonsága, hogy a kkv-k beruházási típusú fejlesztési célja (A konstrukció hivatalos megfogalmazásban részcél) mellett lehetőség lesz mikrovállalkozások nem beruházási
típusú fejlesztéseinek a támogatására is (B konstrukció).
Újdonság a korábbi évekhez képest az is, hogy nemcsak a beruházási (építés, eszközbeszerzés,
infrastruktúra kiépítés), hanem már az előkészítési költségek is elszámolhatóak, enyhítve ezzel a
pályázók saját forrást igénylő kiadásait, továbbá a B konstrukcióban - mikrovállalkozások számára lehetőség van a létrehozott, új munkahelyek után felmerülő bérköltségek elszámolására is.
Utóbbi a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső munkabérre és járulékaira vonatkozik.
-

-

Korábbi érdeklődés alapján valószínű, hogy a megadott beadási határidők előtt felfüggesztésre
kerülnek a pályázatok.
Fontos, hogy időben megtörténjen a felkészülés a pályázatra: a pályázók ellenőrizzék az érintett
telek övezeti besorolását, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges engedélyezésre beadott
műszaki tervdokumentáció meglétét.
Javíthatja a pályázó esélyeit, ha minél több új munkahelyet hoz létre, de vállalását gondosan
mérlegelnie kell.
Amennyiben az érintett kevésnek találja az eszközbeszerzésre fordítható 30 százalékos arányt, a
GOP technológiafejlesztési és innovációs pályázatai nyújthatnak megoldást.
Fontos tudni, hogy kereskedő cégek ingatlanfejlesztése csak eszközbeszerzéssel kombinálva
támogatható más pályázati kiírásokban.

___________________________________________________________________________
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

-

Mikrovállalkozások nem minden településen pályázhatnak. Ahol zárt kapukat találnak, az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program kiírásaira számíthatnak.
Figyelembe érdemes azt is venni, hogy az építési költségek nem haladhatják meg a megadott
fajlagos költségek alapján kalkulált értéket, az energetikai fejlesztéseket pedig érdemes lehet
külön pályázatból finanszírozni.

Szintén csak a B részcél esetében van lehetőség a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó épület, felszerelés, és eszköz - a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső - bérleti
és zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására.

Mennyi pénz van minderre?
Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület létesítésére, épületgépészeti
beruházások végrehajtására, meglévő épületek átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére,
helyreállítására, az alkalmazottak számának növelésére a telephelyfejlesztés konstrukció a hét
régióban összesen 27,1 milliárd forint keretösszegben kínál lehetőséget.
A beruházás helyszínétől és vállalatmérettől függően 20-50 százalék között változik a támogatási
arány, az elnyerhető összeg pedig az A konstrukcióban 10-150 millió forint között, B konstrukcióban
pedig 5-20 millió forint között várható.

Hol lehet megvalósítani a projektet?
A pályázatra idén is csak az adott településrendezési tervben gazdasági területnek nyilvánított
területen létrejött projektekkel lehet pályázni, ez alól barnamezős beruházás lehet kivétel,
lakóterületen, vegyes övezeten tervezett beruházásokra nem lehet pályázni.
Támogatási arányok
-

Budapest (középvállalkozás) 20%
Budapest (mikro és kisvállalkozás) 25%
Pest megye 35%
Pest megye hátrányos helyzetű kistérség 40%
Közép-Dunántúl 50%
Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás) 40%
Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás) 50%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%

A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás
nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely
kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül
kapcsolódik (pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az
adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).
A munkaerőpiaci szempont nem csak a kizárásnál, hanem a támogatás odaítélésénél is fontos, vagyis
lényeges, hogy minél több új munkahely jöjjön létre a beruházással, ráadásul előny, ha az egy
munkahelyre jutó fajlagos támogatási igény minél.
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Szintén fontos, hogy a vállalkozás nyereséges legyen, 2010-es eredménye 2009-hez képest javuljon,
ne legyen forrásaihoz képest eladósodva, és a beruházás megújuló energiát hasznosító technológiát
is tervezzen.
A pályázatok benyújtása a DDOP, a KDOP, a KMOP és az NYDOP esetén 2011. június 3-tól 2011.
augusztus 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása ezen időtartam alatt folyamatos. A pályázatok
elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően.
A pályázatok benyújtása a DAOP, ÉAOP és ÉMOP esetén 2011. június 3-ától 2011. december 30-ig
lehetséges. A pályázatok elbírálása több szakaszban történik, az első szakasz 2011. augusztus 30án, a második szakasz 2011. december 30-án zárul. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai
bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

Jelentősen felgyorsult a támogatási pénzek kifizetése
Az elmúlt 10 hónap alatt 650 Mrd Ft uniós támogatás kifizetése történt meg, ami havi átlagban közel
háromszorosa a 2010 júniusát megelőző időszaknak – jelentette ki Fellegi Tamás Debrecenben, az Új
Széchenyi Tervet bemutató országjáró körút záró állomásán április 7-én. A nemzeti fejlesztési
miniszter előadásában a tízezreket érintő panelprogram folytatásáról, az új támogatási konstrukció
sikeréről, a májusban felálló a Széchenyi Programirodákról, valamint a fejlesztéspolitika
átalakításának már megvalósult és hosszabb távú terveiről is beszélt.
A magyar gazdaság húzóágazatainak fejlesztésére épülő Új Széchenyi Terv és a strukturális
reformokat elindító Széll Kálmán Terv közös célja a munkahelyteremtés, a gyors ütemű gazdasági
növekedés erőteljes ösztönzése és Magyarország versenyképességének javítása – mondta a
miniszter, aki hangsúlyozta, hogy a még rendelkezésre álló 2020 milliárd forintnyi uniós forrás a
korábbinál jóval célzottabb és hatékonyabb felhasználása komoly lendület adhat a folyamatban lévő
beruházásoknak és a munkahelyeket teremtő mikro-, kis- és középvállalkozások megerősödésének.
Fellegi Tamás részletesen kitért a fejlesztéspolitika teljes megújítási folyamatára. Eszerint a korábbi
káosz helyett egységes és átfogó stratégia és fókuszált fejlesztési célok mentén épül fel és működik a
rendszer. Megvalósult az egyszerűbb szabályozás és az egységes forráskoordináció, átláthatóbbá
vált az intézményrendszer, és hatékonyabbá a támogatási rendszer. Mindennek köszönhetően
jelentősen felgyorsultak – a kormányváltás óta megháromszorozódtak - a kifizetések.
A fejlesztési tárca kiszélesítette tájékozódási lehetőségek körét, emellett a szakemberek 150
tájékoztató rendezvényen ismertették az Új Széchenyi Terv célját és rendszerét több mint 5000 fő
részvételével. A 18 regionális ügyfélszolgálat mellett immár 200 tájékoztatási pont működik
országszerte, ezek száma folyamatosan bővül. A kormányablakokban is hamarosan megindul a
tájékoztatás, és májusban a Széchenyi Programirodák felállásával egy egységes országos tanácsadói
hálózat jön létre, amelynek feladata az informálás, a közreműködő szervezetek és a pályázók közötti
koordináció és a kapcsolattartás lesz.
Fellegi Tamás hangsúlyozta, hogy március eleje óta az új támogatási konstrukció megnyílását
követően gyors ütemben bővül a beérkezett pályázatok száma – immár meghaladják az 500 darabot.
A Vállalkozásfejlesztési Program konstrukciónak elindulásával a kkv-k pályázási aktivitása is
megélénkült, az elmúlt héten közel 100 pályázatot nyújtottak be, mintegy 2,5 milliárd forint értékben.
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Március 20-ig az idei évben 153 milliárd forint támogatást fizettek ki. A legújabb adatok szerint eddig
már több mint százmilliárd forintot helyeztek ki az ÚSZT kis- és középvállalkozásoknak szánt
hitelkonstrukciójában, a beruházások támogatására egy hónappal ezelőtt létrehozott kombinált
hitellehetőséggel pedig egyre több vállalkozás él.
A tájékoztatóban elhangzott, hogy szerdán döntés született arról, hogy az ÚSZT- ZBR Klímabarát
Otthon Panel II. Alprogram keretében 228 pályázatot támogatnak, amely 22154 lakás korszerűsítését
teszi lehetővé mintegy 12,58 Mrd Ft támogatás felhasználásával. Ebből az összegből várhatóan 20-23
ezer panellakás energetikai korszerűsítésére kerülhet majd sor a szerződések megkötését követően –
ami hozzávetőlegesen ugyanennyi család rezsiköltségeinek csökkenését is jelenti egyben. A
szerződéseket április közepén kezdik kiküldeni, és a pályázók számára négy hónap áll rendelkezésre,
hogy azt aláírják.
A szakminiszter az átalakítási folyamat végéről szólva elmondta, hogy a fejlesztéspolitikát törvényi
szintre emelik az összes vonatkozó jogszabály egy törvénybe foglalásával, így teremtenek egységes,
átlátható és erős szabályozást. Emellett jövőre az összes fejlesztési forrás egy közös önálló
költségvetési fejezetben jelenik meg, ezáltal megerősödik a kormányzati szintű tervezhetőség és a
forrásfelhasználás nyomon követhetősége. Folyamatban van a közbeszerzési rendszer
újraszabályozására is, melynek célja, hogy megteremtsék az átlátható, gyors és olcsó közbeszerzés
lehetőségét, ami lényegesen meg fogja könnyíteni a hazai kis- és középvállalkozások helyzetét.
Fellegi Tamás beszéde zárásaként hangsúlyozta, hogy a fejlesztéspolitika gyökeres megújítása nem
üres politikai szólam: valódi és radikális szemléletváltást jelent. Az előző kormányok koncepciótlan
pénzszórása helyett átgondolt és egységes stratégia mentén a KKV-k megerősítésének céljával
történt meg a rendszer átalakítása. A folyamat során a szaktárca egyenrangú partnernek és a
munkahelyteremtésben a legfőbb szövetségeseinknek tekinti a vállalkozásokat, akikkel folytatódik a
párbeszéd, hiszen csak a közös célok, az együttműködés és a folyamatos erőfeszítés lehet a hazai
gazdaság tartós megerősödésének kulcsa.

A banki forrásoktól független is támogatni kell a kkv-kat
A kis- és középvállalkozásokat banki forrásokon kívül egyéb pénzügyi eszközökkel kell támogatni az
európai belső piac erősítése, az adminisztrációs terhek mérséklése és az innováció növelése mellett
ahhoz, hogy versenyképesek legyenek - hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági államtitkár
szerdán az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa informális ülésének szünetében tartott
sajtótájékoztatón.
Antonio Tajani, az EU ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztosa elmondta, hogy az Európai
Bizottság a kisvállalkozások problémáinak kezelésére kijelölte kkv-nagykövetét, és várják a
tagországoktól a nagyköveteik megjelölését. Az európai uniós kkv-nagykövetek első megbeszélését
az idén május 24-25-én tartják Budapesten az Európai Vállalkozói Díj kiosztásához kapcsolódva.
Cséfalvay Zoltán elmondta: a Versenyképességi Tanács informális ülésén lefolytatott vitából kiderült, a
banki finanszírozási forrásokon kívül szóba jöhet a kockázati tőke bevonása, a kkv-k
tulajdonszerzéssel történő tőkemegerősítése, a kereskedelem előtti közbeszerzési részvétel
biztosítása. (A kereskedelem előtti közbeszerzés lényege, hogy a nyílt közbeszerzési tenderek kiírása
előtt a megbízás egy részét elkülönítik, s arra kizárólag innovatív kis- és középvállalkozások
pályázhatnak.)
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Ez az Egyesült Államokban bevált modell, Magyarországon dolgoznak a bevezetésén az innovációs
rendszer finanszírozásának átalakítása keretében. Cséfalvay Zoltán közölte: június végére elkészül a
tervezet, amelyet vitára bocsátanak, és várhatóan jövő évtől alkalmazzák majd Magyarországon ezt a
rendszert. A Versenyképességi Tanácsot elnöklő államtitkár elmondta, hogy a tagországokban
számtalan módszert alkalmaznak a kkv-k finanszírozására. Példaként említette, hogy
Magyarországon a Széchenyi Kártya Program jól bevált módszer erre, és a megoldás már európai
elismerésben is részesült.
Antonio Tajani, az EU ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztos kérdésre válaszolva közölte, hogy
az Európai Bizottság az év vége előtt nyilvánosságra hozza a kkv-k nemzetközi tevékenységét segítő
stratégiáját, amely az európai kisvállalkozások unión kívüli piaci tevékenységét segítené. Jelenleg az
uniós kkv-k 25 százaléka exportál származási országán kívülre, és csupán 5 százaléka képes arra,
hogy kivitelét az Európai Unión kívül bonyolítsa le.

Pályázati lehetőségek
Megjelent a „Telephelyfejlesztés 2011” pályázat tervezete!
A részcél:
A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreálltása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása önálló
tevékenyégként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van
szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.
B részcél:
A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése
Támogatás mértéke: 20-50%, régiónként eltérő
Támogatás összege „A” részcél esetén 10-100 millió Ft; „B” részcél esetén 5-20 millió Ft
A pályázatok benyújtása 2011. június 3-tól 2011.augusztus 30-ig lehetséges!

Ipartelepítés 2011 pályázat tervezete elérhető
Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
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2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
1.
Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalakozás betelepülésének,
működésének, ill. továbbfejlődésének.
2.

Projekt előkészítés

Támogatás mértéke: 30-40%
Támogatás összege: 100millió -1000 millió Ft között.
A pályázatok benyújtása 2011. június 1-tól 2011.december 30-ig lehetséges!

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2011-2.1.3
Támogatható tevékenységek köre
-

-

Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdését követően, az első 12 hónapban
újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan
(önállóan támogatható)
Eszközbeszerzés (önállóan támogatható)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Információs technológia fejlesztése (önállóan támogatható)
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
Piacra jutás
Vállalati HR fejlesztése
Tanácsadás igénybevétele
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása

Támogatás mértéke: max. 35% (értékelési függvény alapján)
Támogatás összege: 100-1000 millió Ft
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011.december 31-ig lehetséges!

Hírek
A hónap végére elkészül az agrár Széchenyi kártya
Várhatóan a hónap végére megjelenhet az agrár Széchenyi kártya (ASZK) folyószámlahitel főbb
részletszabályait meghatározó rendelet.
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Várhatóan a hónap végére megjelenhet az agrár Széchenyi kártya (ASZK) folyószámlahitel főbb
részletszabályait meghatározó rendelet. A jogszabálytervezet jelenleg közigazgatási egyeztetésen
kering. A vonatkozó kormányrendelet, amely a főbb paramétereket − mint a kétszázalékos állami
támogatás, az állami garancia, illetve a garanciadíj-támogatás − rögzíti, már közel egy hónapja
megjelent. Közben készül a termék üzletszabályzata is a kibocsátó KA-VOSZ Zrt.-nél, és amint azt
Krisán László, a cég vezérigazgatója lapunknak elmondta, az első félévben mindenképp szeretnék a
célcsoport számára elérhetővé tenni.
A főbb, az érintettekkel egyeztetésre váró kérdések az igényléssel, illetve az eljárásrendekkel
kapcsolatosak, és még a bankokkal is meg kell állapodni a termékről. A VM arra törekszik, hogy a
termék költségei igazodjanak a mezőgazdaság jövedelmezőségi viszonyaihoz. Krisán ezt azzal
egészítette ki, hogy tárgyalnak arról, hogyan lehetne mind földrajzi, mind a folyósítás gyorsaságát
tekintve minél szélesebb körben elérhetővé tenni.
Annyiban már biztosan eltér majd a kiterjesztett ASZK a normál Széchenyi kártya konstrukciótól, hogy
nem csupán a vállalkozások számára lesz elérhető, hanem őstermelők és családi vállalkozók is
igényelhetik majd a VOSZ- és az iparkamarai irodákban.
Az igénylések kedvező elbírálása továbbra is a hitelt folyósító bankokon múlik, bár a mezőgazdasági
tevékenység, illetve hitelcél mellett biztosan vizsgálják azt is, hogy a feltételül szabott minimum egy
lezárt üzleti év milyen eredménnyel végződött. Az ASZK-nál több tekintetben is a normál Széchenyi
kártya alapfeltételeiből indultak ki, így például az ASZK esetében sem feltétel a tárgyi biztosíték.
Ötmillió forint alatt nem szükséges ingatlanfedezetet felajánlani, e fölött pedig bankja válogatja, hogy
igényli-e. A díjak esetében a 0,8 százalékos kezelési költség kíséri a 3 havi Bubor plusz 4 százalékos
szintet, amit csökkent a kétszázalékos kamattámogatás és az 50 százalékos garanciadíj-támogatás.
Az agrár szereplőknél a legkomolyabb korlát a más szektorokénál lényegesen alacsonyabb, 7500
eurós határ lehet.
Munkacsoport felállításáról döntött Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Széchenyi
pihenőkártya mielőbbi bevezetése érdekében – értesült az MTI-Eco. A kártya júliusi piacra dobásán
dolgozó munkacsoportban a Nemzetgazdasági Minisztérium érintett főosztályai és a Magyar Turizmus
Zrt. mellett szakértők is részt vesznek, Szatmáry Kristóf belgazdaságért felelős államtitkár
irányításával.

Közös uniós érdek a kohéziós politika megújítása
Európának nagyobb szüksége van a kohéziós politikára, mint valaha – jelentette ki Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter a kohéziós politika jövőjéről szóló magas szintű konferencián 2011.
március 31-én, Budapesten.
A kétnapos találkozó a magyar elnökségi félév egyik kiemelt eseménye. Szervezői a témáról zajló
párbeszédet magasabb szintre emelve szeretnék elősegíteni azt, hogy a kohéziós politika sikeresebbé
váljon, bürokratikus folyamatai egyszerűsödjenek, végrehajtása hatékonyabb, eredményei pedig
mérhetőek legyenek.
A kohéziós politika az európai integráció fontos eszköze, ami eddig is jelentős mértékben járult hozzá
az Európai Unió területi különbségeinek mérsékléséhez, a harmonikus fejlődéshez, valamint a
versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez – hangsúlyozta a rendezvényen a miniszter.
Köszöntőjében arra is kitért, hogy a kohéziós politika Egységes Európai Okmányba való
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beemelésének 25. évfordulója jó alkalom a számvetésre, és arra, hogy uniós szinten megvizsgálják,
miként lehet a meglévő rendszert még hatékonyabbá, eredményesebbé tenni.
A regionális politika az unió minden polgárát érinti – emelte ki Fellegi Tamás, majd hozzátette, hogy
ennek a szakpolitikának köszönhetően Magyarországon is olyan beruházások valósulhattak meg,
amelyek jelentősen előmozdították az alap- és üzleti infrastruktúra fejlődését, új munkahelyeket
teremtettek, innovatív és kutatási projektek elindítását segítették elő és javították a környezeti
feltételeket.
A miniszter arról is szólt, hogy a kohéziós politika figyelembe veszi a területileg eltérő igényeket és
lehetőségeket, és azokhoz illeszkedő beavatkozásokat tesz lehetővé. Ennek is köszönhető, hogy a
régiók a világgazdasági válság idején is tovább tudtak haladni előzetesen kijelölt fejlődési pályájukon.
Fellegi Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak továbbra is rendkívül gyorsan
változó világgazdasági helyzetben kell helyt állnia. Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, nagyobb
szükségünk van a kohéziós politikára, mint valaha – mondta a miniszter, aki szerint a jelenlegi
gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy egy költséghatékonyan, a lehető legkisebb
bürokráciával, felhasználóbarát eljárásokkal működő rendszer jöjjön létre.
A magyar elnökség félidejénél tartunk, a kohéziós politika területén azonban még számos feladat áll
előttünk, hiszen a szakpolitika megerősítését tűztük ki magunk elé – húzta alá Fellegi Tamás. Az
elnökségi trió és magyar elnökség az elmúlt időszakban szakértői és politikai szinten is érdemi vitát
kezdeményezett a kohéziós politika jövőjéről. Ennek eredményeként 2011. február 21-én az Általános
Ügyek Tanácsa egyhangúan hagyta jóvá az 5. Kohéziós Jelentéssel kapcsolatos tanácsi
következtetéseket, amely világosan rögzíti a kohéziós politika szerepét és súlyát a 2014 utáni
időszakra vonatkozóan.
A miniszter elmondta, hogy a mostani konferencia is aktívan szolgálja azt a soros elnökségi célt, hogy
még az EU-költségvetési vitájának megkezdése előtt konszenzus alakuljon ki a kohéziós politikáról az
érintettek között. A tagállamok között teljes az egyetértés abban, hogy a kohéziós politikát folytatni
kell, hiszen az nélkülözhetetlen az EU2020 stratégia megvalósításához.
A magyar elnökség a konferencián összegyűjtött véleményeket és álláspontokat tovább viszi a 2011.
május 20-án Gödöllőn megrendezendő informális miniszteri találkozóra.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátása
A kormány március 30-ai ülésén döntött a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról: az új cafeteria
elemet a munkáltatók évi 300.000 forint értékben adhatják a munkavállalóknak járulékmentesen,
kedvező adózással.
A Széchenyi Pihenő Kártyával szálláshely-szolgáltatással együttesen vehetők igénybe azok a
szolgáltatások, amelyek a pihenést, valamint az egészség védelmét és megerősítését szolgálják. Ide
tartoznak az alábbiak:
-

szálláshely-szolgáltatás,
éttermi vendéglátás,
fürdőszolgáltatások,
betegségmegelőző, egészségmegőrző, egészség-helyreállító szolgáltatások,
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-

múzeumi, színházi, növény-állatkerti, egyéb művelődési intézményi belépők,
természetvédelmi területek, tematikus parkok, szabadidőparkok belépői,
az utazásszervezőknél megrendelt belföldi utazási csomag,
testedzési szolgáltatások,
verseny- és lovaglóistállók szolgáltatásai.

A 300.000 forintos keretösszeg a kedvezményes adózás felső határa. A munkáltató ezen felül is
utalhat a kártyára, de ezt az összeget az egyéb jövedelmekkel azonos járulékok terhelik. Minden
munkavállaló egy társkártyát kaphat térítésmentesen.
Annak érdekében, hogy a munkavállalók 2012-ben minél szélesebb körben a SZÉP Kártyát
választhassák, már 2011-ben kész és működő rendszert kell felmutatni számukra. A SZÉP Kártya
piaci bevezetése a kormányrendelet hatályba lépését követően néhány hónapot vesz igénybe.
Széchenyi Pihenő Kártya elfogadóhellyé váláshoz nem kell feltétlenül POS terminállal rendelkezni: a
kormányrendelet szerint a kibocsátó köteles megteremteni az internetes fizetés technikai feltételeit is,
vagyis elegendő az elfogadáshoz internetes kapcsolattal rendelkezni. A Széchenyi Pihenő Kártya
rendszerében várhatóan több kibocsátó intézmény is részt vesz, az elfogadónak azonban elegendő
mindössze egy intézménnyel szerződnie.
A Széchenyi Pihenő Kártya elősegíti a lakosság egészségi állapotának javítását, a
munkahelyteremtést, a belföldi turizmus élénkítését és az egészségturisztikai motivációjú
utazások arányának növelését. A kártya alkalmazása becslések szerint 3-5 éves időtávon belül
a belföldi turizmus mintegy 35 százalékos fellendülését eredményezi. A multiplikátorhatás
figyelembe vételével a GDP 0,64 százalékos bővülése és a költségvetési egyenleg 0,13
százalékos GDP arányos javulása várható.
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