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Pályázati Hírek
Meghosszabbodott beadási határidők!
A következő pályázatok beadási határidejét módosították:
„Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című, GOP-2011-1.3.1/A és
KMOP-2011-1.1.4/A kódszámú pályázati kiírások
·

·

KMOP-2011-1.1.4/A
magyarországi régió),

kódszámú

program

esetében

2012.

május

31-ig

(Közép-

GOP-2011-1.3.1/A kódszámú program esetében 2012. december 31-ig

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2012. február 29.
• 2012. május 31.
• 2012. július 31. (csak GOP esetében)
• 2012. október 31. (csak GOP esetében)
• 2012. december 31. (csak GOP esetében).

„Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című,
GOP-2011-1.3.1/B kódszámú pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012.
december 31-ig
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Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2012. február 29.
• 2012. május 31.
• 2012. július 31.
• 2012. október 31.
• 2012. december 31.

„Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére” című, GOP-2011-1.3.1/C és KMOP-2011-1.1.4/B kódszámú pályázati kiírás esetében a
pályázatok beadási határidejét 2012. december 31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.
„Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című, GOP-2011-2.1.1/A és KMOP2011-1.2.1/A kódszámú pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december
31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című,
GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B kódszámú pályázati kiírás beadási határidejét
·

KMOP-2011-1.2.1/B kódszámú program esetében 2012. június 30-ig (Közép-magyarországi régió),

·

GOP-2011-2.1.1/B kódszámú program esetében 2012. december 31-ig meghosszabbítja.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2012. március 31.
• 2012. június 30.
• 2012. október 01. (csak GOP esetében)
• 2012. december 31. (csak GOP esetében)
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.

„Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” című, GOP-2011-2.1.3
kódszámú pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december 31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.
„Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című, GOP-2011-3.2.1 kódszámú pályázati
kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december 31-ig
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Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.

Támogatott forinthitelek vállalkozásoknak
Pörgesse fel vállalkozását, vagy alapozza meg hosszú távú befektetéseit állami támogatású hitelekkel

Kisvállalkozói hitelprogram
A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és
fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson. Az Új
Magyarország Kisvállalkozói Hitel keretében 1 és 50 millió forint közötti összegű kamattámogatott hitel
igényelhető mely:
o széles körűen elérhető
o hosszú lejáratú – akár 15 éves – hitel-kihelyezési lehetőség
o egyszerű, gyors hitelbírálat után felvehető
o kedvezményes kamatozású (3 havi EURIBOR + 5%/év)
o 2 év türelmi idő után törleszthető

Részletekért kattintson az alábbi linkekre:
Kisvállalkozói hitelprogram
Vállalkozásfejlesztési hitelprogram
Új
Magyarország
Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogram
biztosítja
az
infrastruktúraés
technológiafejlesztést, modernizációt elősegítő beruházások finanszírozását, támogatja továbbá az
innovációs és beszállítói tevékenységek erősítését célzó beruházásokat, illetve kiegészítő
finanszírozási forrást nyújt a fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz.







Kedvező kamatozású (3 havi EURIBOR + 5.2%/év)
Hosszú lejáratú – akár 15 éves – hitel-kihelyezési lehetőség
A beruházás megvalósítása során keletkező forgóeszközigényhez hosszúlejáratú hitel
igényelhető
A saját erő kötelező mértéke támogatási kategóriától függően a beruházás nettó (ha a
vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, bruttó) bekerülési értékének 10%-25%-a
között mozog.
Az árfolyamkockázat nem terheli az ügyfelet

Részletekért kattintson az alábbi linkekre:
Vállalkozásfejlesztési hitelprogram
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Agrárfejlesztési Hitelprogram
Az Agrárfejlesztési Hitelprogram célja a mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az
innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek
alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása.
Továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági
termékek elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozások részére.



Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 6%
Futamidő: legfeljebb 15 év.

Részletekért kattintson az alábbi linkre:
Agrárfejlesztési Hitelprogram

Mikrohitel Program
A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi
segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások
igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a
támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé
váljanak.




Kedvező kamatozású (fix 4,9%)
6 hónap türelmi idő 8 év maximális futamidő
A saját erő kötelező mértéke 20%

Részletekért kattintson az alábbi linkre:
Mikrohitel program

Új Széchényi Beruházási Hitel
A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 50 MFt összegű akár 10 éves futamidőre is igényelhető
hiteltípus a vállalkozás beruházásai, fejlesztései meghitelezésére. Előnye, hogy hosszú távon
szolgálja Vállalkozása működését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a
beruházás megtérüléséhez.
A Hitel felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére, új és akár használt gépek, tárgyi
eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre is.
Részletekért kattintson az alábbi linkre:
Új Széchenyi Beruházási Hitel

___________________________________________________________________________
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

Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel
A Széchenyi Forgóeszközhitel Konstrukció igénybevételével Vállalkozása szintén egy államilag
támogatott kedvező kondíciójú hitelhez juthat. A Konstrukció előnye, hogy nem pusztán az átmeneti
likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt
kifejezetten forgóeszközök finanszírozására alkalmas.
Részletekért kattintson az alábbi linkre:
Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel

Hírek
FONTOS változás a pályázati feltételekben!
2011. december 22.-ei kormányrendeletben határoztak a nettó munkabérek értékékének
megőrzéséhez szükséges béremelések mértékéről. Fontos kiemelni, hogy ez nem kötelező érvényű,
de a rendelkezést figyelmen kívül hagyó vállalkozások NEM indulhatnak közbeszerzésen, valamint
NEM RÉSZESÜLHETNEK állami támogatásokban – tehát pályázati pénzekből – sem.
A változásokról az alábbi linken elérheti partnerünk összefoglalóját.
További részletekkel, a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban
együttműködő partnerünkhöz a következő elérhetőségeken:

forduljanak

bizalommal

Finacont Kft.
Kis Gábor
Telefon: +36 1 345 0092
Fax:
+36 1 345 0093
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com

Mi a Kohéziós Alap?
Egy strukturális pénzügyi eszköz, amely 1994 óta segít a tagállamoknak csökkenteni a gazdasági és
szociális különbözőséget, és stabilizálni gazdaságukat. A Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és
közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos főbb projektek támogatható kiadásainak legfeljebb 85%-át
finanszírozza. Ez megerősíti az EU-n belüli kohéziót és szolidaritást. Támogathatók az Unió azon
legkevésbé virágzó tagállamai, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti terméke (GNP-je) az EU-átlag
90%-a alatt van (2004. május 1. óta ezek: Görögország, Portugália, Spanyolország, Ciprus, a Cseh
Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és
Szlovénia). Az alap célja, hogy csökkenjen ezen országok gazdasági és szociális lemaradása, és
ezáltal stabilizálódjon a gazdaságuk. A támogatások a „konvergencia” célkitűzésre irányulnak, így az
alapra ugyanazok a programozási, kezelési és ellenőrzési szabályok érvényesek, mint az ESZA-ra és
az ERFA-ra.
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A Kohéziós Alap számára (2004-es árakon) 15,9 milliárd EUR összeget tettek elérhetővé a 2004 és
2006 közötti időszakra vonatkozóan. A finanszírozás több mint felét (8,49 milliárd EUR összeget) az új
tagállamok számára különítettek el.
A 2007–2013-as időszakban az alábbi országok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására: Bulgária,
Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Spanyolország átmeneti
támogatásban részesülhet, mivel egy főre eső GNI-je alacsonyabb a 15 tagállamra számított
közösségi átlag 90%-ánál.

A Kohéziós Alap az alábbi területeken finanszíroz tevékenységeket:



transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztése, ezen belül olyan projektek, melyek az Unió által
kijelölt elsődleges fontosságú európai érdekeket szolgálják;
környezetvédelem, mely területen a Kohéziós Alap az energiafelhasználásra és a
közlekedésre irányuló projektekhez is hozzá tud járulni, vasúti közlekedés fejlesztése, az
intermodalitás támogatása, a tömegközlekedés fellendítése stb.

A Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatást a Tanács (minősített többséggel hozott) határozattal
felfüggesztheti, amennyiben egy tagállam túlzott államháztartási deficittel rendelkezik, és nem tesz
lépéseket a fennálló helyzet orvoslására, vagy intézkedései eredménytelennek bizonyulnak.
A Kohéziós Alapról szóló rendelet itt található.

Sikertörténet
Folytatódik a mikro-vállalkozások ingatlanvásárlását támogató pályázat
Ezen pályázat kettős segítséget nyújt a mikro-vállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét
annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben
igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb
feltételeket kínáló mikro-hitelt vegyenek fel telephelyvásárlásra, vagy jelenlegi székhelyük
átalakítására. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg, amivel
hosszútávon biztosíthatja a mikro-vállalkozás működését.
A Vanessia Kft. több nyertes pályázat elkészítésében és megvalósításában vesz részt, melyek bár kis
mértékben, de hozzájárulnak a hazai mikro-vállalkozások fellendítéséhez. Tanulva a sikeres
pályázatokból – és várva a még el nem bírált pályázatok eredményét – cégünk már felkészült a
folytatásra. A közlemények értelmében 2012 végéig benyújtható a pályázat (változatlan feltételek
mellett), így folytatódhat a mikro-vállalkozások „sikertörténete”.
A Thermo Dizayn Kft. vállalkozásunk segítségével jutott 4 millió forint vissza nem térítendő
támogatáshoz,
és
ugyanekkora
összegű
hitelhez,
mely
kombinált
támogatással
megvásárolhatta eddig bérelt telephelyét. Költségei, ezáltal kiszámíthatóbbá váltak, s immár
tulajdonosai lettek az ingatlannak, melyben eddig is működtek.
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