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Ismét kiírásra kerül a korábban nagy népszerűségnek örvendő vállalati képzéseket támogató
pályázat!

A TÁMOP 213-as pályázat keretében max. 50 millió forint képzési támogatást nyerhetnek nem
közép-magyarországi, legalább 1, legfeljebb 249 főt foglalkoztató mikro-kis és középvállalkozások,
akár 100 %-os támogatással. Szakmai, vezetői, informatikai, idegen nyelvi képzések valósulhatnak
meg a vállalkozásoknál.
Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy a képzési projekt megkezdését mindenképpen meg kell
előznie egy gazdaságfejlesztési pályázathoz kapcsolódó pozitív támogatói döntésnek. Ezzel a
lehetőséggel a pályázó közel egy időben két vállalkozásfejlesztési forráshoz is hozzájuthat.
A pályázatot a tervezet szerint 2011. március 1-től folyamatosan, automatikus eljárásrendben, a keret
kimerüléséig lehet benyújtani. Mint azt az elmúlt években már tapasztalhattuk, a kedvező feltételek
miatt a keretösszeg várhatóan nagyon gyorsan elfogy, ezért azoknak van esélyük, akik március 1re képzési tervvel rendelkeznek.
A Vanessia Kft. nem csak a pályázatok összeállítását, hanem a teljes projektmenedzsmentet
vállalja, továbbá kitűnő partnerkapcsolatai révén segít az igényeknek megfelelő legjobb képzőt
kiválasztani.
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Közeleg a határidő a határon átívelő pályázatoknál
Három - a szerb, a szlovák és a román - határon átívelő pályázati felhívásnál is ügyelni kell arra, hogy
közel a beadási határidő.
A Magyarország–Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében február 14-ig lehet
pályázni gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programok, környezetvédelmi projektek,
kulturális és üzleti együttműködések, valamint kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatására. A
kiírás szerint nonprofit szervezetek, így például helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások,
alapítványok, egyesületek, oktatási intézmények, kamarák igényelhetnek európai uniós forrást
projektjükhöz. Itt a rendelkezésre álló EU-keret öszszesen 12,36 millió euró.
A hasonló magyar–szlovák pályázati felhívásnál 10,36 millió euró az előirányzat. Erre február 28-ig
adhatók be a támogatási kérelmek. A támogatható tevékenységek közül üzleti együttműködések
elősegítésére, klaszterek, üzleti partnerségek és hálózatok létrehozására, az üzleti információáramlás
javítására 1,93 milliós az előirányzat, és az elnyerhető összeg 0,25–1 millió euró projektenként.
Vízgazdálkodás, árvízvédelem támogatására 5 millió áll rendelkezésre, s 0,5–2,5 millió euró az
elnyerhető támogatás.
A Magyarország–Szlovákia program tervek, tanulmányok elkészítésére és képzésekre is ad pénzt. Az
ezekre előirányzott keret 720,59 ezer euró, ebből 200–400 ezres támogatást kaphat egy-egy projekt.
Az internet-kiépítettség területi különbségeinek csökkentésére és a határtérség internethozzáférésének biztosítására 2,2 milliót biztosít a szóban forgó kiírás, és az elnyerhető összeg 0,2–1
millió euró. Támogatja a program a közösségi csatlakozással összefüggő információáramlás
elősegítését is. Itt a keret 500 ezres, az elnyerhető összeg 100–250 ezer euró projektenként.
Március 1-jéig várják a pályázatokat a Magyarország–Románia program felhívására. A támogatható
tevékenységek köre itt is széles. A határon átnyúló közlekedés fejlesztését célzó tervek elkészítése és
a hírközlés fejlesztése mellett lehet természetvédelmi, valamint az üzleti együttműködést elősegítő
projektekkel is pályázni. Támogathatók a közös kutatások és a k+f tevékenységekben érintett
szektorok
közötti
együttműködések,
akárcsak
az
oktatási,
munkaerő-piaci
és
egészségügyi/veszélyelhárításban részt vevő intézmények közötti kooperáció felpezsdítése. A
jogosult pályázók köre itt is azokat a közcélú tevékenységet folytató nonprofit szervezeteket öleli fel
(állami intézmények, helyi közigazgatási szervezetek, civilszervezetek, kereskedelmi kamarák),
amelyek a határtérségben tevékenykednek, és a határ túloldalán lévő szervezetekkel együtt egy
közös projektet kívánnak megvalósítani. Ennél a kiírásnál a legnagyobb, összesen 20,72 millió euró
az előirányzott keret.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy Magyarországnak a kohéziós politikai európai területi
együttműködés célkitűzése keretében az EU tagjai közül Ausztriával, Romániával, Szlovákiával és
Szlovéniával, az unión kívül pedig Horvátországgal és Szerbiával van kétoldalú határon átívelő
programja 2007–13 között. Egyidejűleg négyoldalú határon átívelő együttműködést valósít meg a
magyar–ukrán–szlovák–román program.
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Logisztika - Kilencmilliárdot kínál az ÚSZT
Derűlátón ítélik meg a szakmai szövetségek a kilencmilliárdos kerettel kiírt logisztikai pályázatot, az
ingatlanfejlesztők szerint azonban egyelőre a kereslet hiánya okoz problémát.
Március elsejétől az év végéig nyújthatják be pályázataikat az érdeklődők az Új Széchenyi terv (ÚSZT)
keretén belül intermodális (azaz különböző szállítási módokat összekapcsoló) és regionális logisztikai
központok és szolgáltatások fejlesztésére. A kiírás szerint 2011-2013 között 9 milliárd forint áll
rendelkezésre, ebből 30-45 pályázat számíthat támogatásra. Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege legalább 25 millió forint, az összeg felső értéke 250, intermodális központok
esetében 750 millió forint. A támogatás az összes elszámolható költség legfeljebb 50 százaléka lehet
az intermodális központok, 40 százaléka a regionális központok és 30 százaléka a szolgáltatások
fejlesztésekor. A pályázat elsősorban szállítmányozó cégeknek szól, mivel az intermodális átterhelés
és a bevételnövekedés olyan mértékét preferálja (a támogatás 75 százalékának megfelelő három
éven belüli árbevétel-növekmény), ami az ingatlanfejlesztések 8-10 éves megtérülésénél
ambiciózusabb elvárást jelent.
Az ÚSZT kidolgozásakor a szakmai szervezetek által megjelölt szempontokat figyelembe vették, ezt
jelzi, hogy tranzitgazdaság helyett a közlekedésfejlesztést részesíti előnyben a szektorra vonatkozó
fejezet - hangsúlyozta Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke.
Az elmúlt években már kétszer írtak ki hasonló pályázatot, a keretösszeget azonban egyszer sem
pályázták meg teljes egészében a válság következtében - tudtuk meg Fülöp Zsolttól, a Magyarországi
Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) elnökétől. Véleménye szerint az idén
azonban már nagyobb lesz az érdeklődés. Az elmúlt időszak a forgalom-visszaesésről és a
kapacitások kihasználatlanságáról szólt a szektorban, a beruházási kedv pedig a termelő vállalatok
felfutásával indulhat növekedésnek. A raktározási piacon a válság előtti szinthez képest - területtől
függően - 20-40 százalék közötti visszaesést regisztráltak, egyes régiókban ez az arány akár a 40
százalékot is meghaladta. A helyzet azonban stabilizálódni látszik, Fülöp szerint a kihasználtság az
idén 90 százalékra emelkedhet. Jelenleg felkészülési időszakban van a szakma, az idei év második
felében azonban már megindulhatnak a konkrét építkezések - fogalmazott.
Az ÚSZT elveit jónak értékelte közlekedési szempontból lapunk kérdésére Szalma Botond, a Magyar
Hajózási Országos Szövetség (Mahosz) elnöke. Az elnök szerint kiemelten fontos a szektor
szempontjából a kis- és középvállalatok segítése, illetve az eddig sikertelennek tűnő
összhangteremtés a Duna Stratégia és az ÚSZT között. Doór további pozitívumként emelte ki annak
elfogadását, hogy már nem egyes termékek, hanem ellátási láncok versenyeznek egymással, emiatt a
közlekedési alágazatok között is munkamegosztásra van szükség, a jelenlegi - a közút javára torzult állapotok helyett.

Nem a spekulatív ingatlanfejlesztőkre szabták
Alapvetően nem a kínálat, hanem a kereslet hiánya és ennek eredménye, a 20 százalékos üresedési
ráta nyomasztja az ipari ingatlanpiacot - vallják ipari ingatlanfejlesztői körökben, ezért az Új Széchenyi
tervben a logisztikai központok fejlesztésére szánt támogatástól nem várják a spekulatív fejlesztői
kedv újraéledését. Legalábbis abban a körben nem, amely a klasszikus, városon kívüli big boxok
létesítésére specializálódott. Ráadásul egy ilyen telep beruházási költsége eléri a 30 millió eurót,
vagyis a maximális támogatási összeg sem jelentene komoly motivációt. A városi logisztikában
azonban a barna mezős területek rekultivációja során és a tulajdonos által használt raktárak
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létesítésekor nagy segítséget jelenthet, különösképpen a kkv-k körében. Baksa Sós Attila, a
Convergence ügyvezető igazgatója szerint a végfelhasználók, a bérlők mindenképpen profitálnak
majd a támogatásból, amelyet szerinte a már üzemelő központok tulajdonosai használhatnak ki
leginkább a továbbfejlesztésnél és a szolgáltatások bővítésekor. Az ÚSZT az ingatlanfejlesztők által
eddig nem preferált régiókban - a főváros és környéke kivételével értelmezett közlekedési
csomópontokban - preferálja a szállítmányozó cégek saját beruházásait, amelyek az intermodális
átterhelés mellett saját bevételeiket is növelik - mondta Lovro Adrienn, az ABLON-csoport
magyarországi ügyvezetője, hozzátéve: az ingatlanfejlesztők részvétele - és ebből adódóan az ÚSZT
spekulatív logisztikai ingatlanberuházásokra gyakorolt hatása is - emiatt meglehetősen kérdéses.

Kiemelkedő foglalkoztatási hatású komplex beruházások támogatása GOP-2011-2.1.3
Benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges
Új Széchenyi Terv a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében - Közreműködő Szervezet:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. ( MAG Zrt.)
Célja, olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz kapcsolódó, kiemelkedő foglalkoztatási hatású komplex
beruházások támogatása, keret 45 Mrd forint a 2011-13. évekre - 100-150 pályázatra
Pályázhat: a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT)
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező a) jogi személyiségű gazdasági
társaság, ha létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt / partner vagy
kapcsolt vállalkozásával együtt. Előtársaság esetén A szervezet megalapításáról szóló jogerős
bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia.
Támogatott tevékenység:
a) Regionális beruházási támogatásként: 18 hónapos foglalkoztatás, eszközbeszerzés, infrastruktúra
és ingatlan beruházás (összköltség 30%-áig), IT fejlesztés (max.5%, 50 M Ft-ig), know-how, licence
b) Csekély összegű támogatásként (mind a négy cél max. összköltség 5%-áig, max. 50 M Ft-ig):
Piacrajutás, HR, tanácsadás,minőségirányítás, szabványrendszer
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft, a projekt összes elszámolható
költségének maximum 35%-a az F.1.2. pontban szereplő támogatási mértéket és összeget
meghatározó algoritmus eredményétől függően
Kötelező vállalások:
I) Munkahelymegőrzés esetén: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben a) az éves
átlagos statisztikai létszámának átlaga nem csökkenhet a bázislétszám alá ÉS b) az átlagos éves
személyi jellegű ráfordítás növekszik a támogatás 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év)
képest VAGY 5%-kal nő a bázisévhez képest
II: Munkahelyteremtés esetén: a támogatott új munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó
növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fennt kell tartani.
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Feltétel: Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs
összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért jogosulatlanság miatt elutasításra kerülhet.
Kizáró ok:
 Ha a mérleg-főösszeg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év alapján nem éri el a projekt összes
elszámolható költségének kétszeresét.
 Agrárvállalkozás, érzékeny ágazat, turisztikai attrakció és szálláshelyfejlesztés, KözépMagyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Pénzeső hullik Észak-Magyarországra
Huszonegy milliárd forintra pályázhatnak az Észak-magyarországi Operatív Program keretében a
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék alkotta régió társaságai, vállalkozói, február
közepéig hat pályázati felhívás jelenik meg, ezek az Új Széchenyi Terv három fő kitörési pontjához
kapcsolódnak - közölte Becsó Zsolt, a régió fejlesztési tanácsának elnöke miskolci sajtótájékoztatóján,
hétfőn.
Idén január 14-től indult el az Új Széchenyi Terv 93 pályázattal, 1.100 milliárd forint értékben, a
program a legfőbb stratégiai irányokat, a vállalkozások-, az egészségipar-, a zöldgazdaság-, a
foglalkoztatás-, az otthonteremtés-, a közlekedés- és a tudomány-innováció fejlesztését tűzte ki célul közölte Becsó Zsolt.
Kormány Krisztián, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség operatív igazgatója a
sajtótájékoztatón az Észak-magyarországi Operatív Program keretében várható pályázati
felhívásokról elmondta: a program keretében február közepén 6 pályázati felhívás jelenik meg,
összesen több mint 20,9 milliárd forint keretösszeggel.
A hat felhívás az Új Széchenyi Terv 3 fő kitörési pontjához - vállalkozásfejlesztés,
közlekedésfejlesztés, Gyógyító Magyarország Egészségipari Program - kapcsolódik.
Lehetőség nyílik klaszterek és vállalkozások együttműködéseinek támogatására, turisztikai
szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai menedzsment szervezetek és rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztésére, egyes kül- és belterületi utak korszerűsítésére és a kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztésére.
A lehetséges pályázók köre is széles, a különböző konstrukciókra pályázhatnak többek között mikro-,
kis- és középvállalkozások, egyesületek, egészségügyi intézmények, önkormányzatok és társulásaik
is. A hat új konstrukcióra március 1-től lehet pályázni.
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