2011. májusi hírek
Pályázati lehetőségek
Alkalmazottak számának növelése – bértámogatással!
Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése
Hírek
Bemutatjuk új stratégiai partnerünket, a Contact Plus Consulting Kft-t!
Így kaphatnak milliókat a budapestiek - ösztönzik a vidékre költözést
Több kiskapu és kivételezés - ilyenek lesznek a közbeszerzések ősztől
Pályázati lehetőségek
„Telephelyfejlesztés 2011„ pályázat tervezete!
Már pályázható nagy népszerűségnek örvendő vállalati képzéseket támogató pályázat!
Innovatív KKV-k támogatása (új típusú automatikus pályázat)
Hírek
Hamarosan ismét megnyitják a felfüggesztett épületenergetikai pályázatot!
Érdekli a kkv-kat az Új Széchenyi Terv
Vidékfejlesztésre is juthat az MFB 125 millió eurós hitelkeretéből
Pályázati lehetőségek
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Újra falusi turizmus pályázat júliustól!
7 milliárd forintra pályázhatnak a vidéki mikrovállalkozások
Hírek
Felfedezték a kkv-szektorban rejlő lehetőségeket
Pályázat még nincs, pénz már van a külföldi megjelenésre
A következő év a helyi zöld cselekvési terveké
Pályázati lehetőségek
Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése
Ipartelepítés
Hírek
Az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című
pályázati kiírás felfüggesztése
Idei pályázatok az ÚMVP-ben
Építkezne? Többmilliós támogatást kaphatnak a legkisebbek
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

___________________________________________________________________________
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

Pályázati lehetőségek
Alkalmazottak számának növelése – bértámogatással!
A köznyelvben csak „Telephelyfejlesztés” pályázat néven elhíresült kiírás „B” részcélja támogatja a
pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelését, mikro vállalkozások esetében.
Támogattatható tehát a pályázónál teremtett új munkahelyeken foglalkoztatottaknak ténylegesen
fizetendő teljes bérköltség, amely a következőket foglalja magában:
a. az adózás előtti bruttó bér,
b. a kötelező járulékok.
A maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső bérköltség elszámolására van lehetőség.
A „B” részcélra benyújtott pályázat esetén adott régió bármelyik településén megvalósítható a
pályázati projekt, tehát nincs ú.n. településlista, az ország bármely területén megvalósuló projekttel
lehet támogatást igényelni.
A projekt összköltség maximum 70%-a lehet bértámogatás, minimum 30 % pedig gépeszközvásárlás, illetve telephelyfejlesztés lehet.
„B” részcél esetén támogattathatók továbbá az alábbi 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 épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az
alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének,
működésének, illetve továbbfejlődésének.
4. Eszközbeszerzés.
5. Projekt előkészítés.
6. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület, felszerelés, eszköz bérlése,
lízingelése.
Támogatás maximális mértéke a megvalósítás helyszínétől függően: 20-50%
Támogatás összege: 5-20 millió Ft
A pályázatok benyújtása 2011. június 3-tól 2011.augusztus 30-ig lehetséges!

Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése
Támogatható tevékenységek köre
• Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
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• Információs technológia-fejlesztés:
a. új hardver
b. szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)
Elszámolható költségek
Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés minimum nettó 200.000 Ft
Információs technológia-fejlesztés



hardver minimum nettó 30.000 Ft
szoftver összes elszámolható költség max. 25%-ig

Támogatás összege: 3-20 millió Ft
Vidéken :
Mikro- Kis és Középvállalkozás maximum 40%
Budapest:
Mikro- és Kisvállalkozás 30%
Középvállalkozás 20%
KKV és >25% állami/önkormányzati tulajdon

max. 10%

Pest megye:
Mikro- Kis és Középvállalkozás 35%
KKV és >25% állami/önkormányzati tulajdonú tőke vagy szavazati jog max. 30%

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011.december 31-ig lehetséges!

Hírek
Bemutatjuk új stratégiai partnerünket, a Contact Plus Consulting Kft-t!
A Contact Plus Consulting Kft. integrált ügyviteli rendszermegoldások szállításával, valamint az
azokat kiegészítő innovatív fejlesztésekkel és szolgáltatásokkal foglalkozik, amely egy vállalkozás
talpon maradásához és a folyamatos eredményesség biztosításához ma már alapfeltétel. Ezért a
partnerség fókuszában az integrált ügyviteli rendszermegoldások - és ezek finanszírozására szolgáló
pályázati lehetőség megtalálása áll.
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A cég több mint egy évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az SAP Business One
vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban; tevékenysége és szolgáltatási színvonala alapján a
Contact Plus a szoftver megjelenése óta minősített SAP partner.
Az SAP Business One ügyviteli szoftver elérhető áron kínál egységes megközelítést az egész vállalat
számára – az értékesítéstől az ügyfélkapcsolat-kezelésen és a pénzügyeken át egészen az
üzemeltetésig. A kifejezetten a kis- és középvállalatok számára megalkotott alkalmazás segítségével
racionalizálhatóak a folyamatok, pontos információk állnak rendelkezésre, és felgyorsítható a
nyereséges növekedés. Az SAP Business One olyan üzleti megoldás, amely gyorsan bevezethető,
egyszerűen használható és a leghatékonyabban használja ki a meglévő informatikai infrastruktúrát.
Ennek is köszönhető, hogy hazánkban már több mint 500 vállalat döntött a rendszer bevezetése és
használata mellett.
A Contact Plus Consulting munkatársai sokéves gyakorlatuk során számos projektben vettek részt az
ügyvitelszervezéstől, a rendszer-kiválasztáson, -tervezésen, -fejlesztésen és -bevezetésen keresztül,
egészen az üzemeltetésig. A cég széles körű termék- és szolgáltatás-portfóliójának köszönhetően
képes a tényleges igényekből kiinduló, és az ügyvitel egészére kiterjedő, hatékony megoldásokat
nyújtani. Kiemelt SAP és Microsoft partnerként, valamint ISO-minősített támogatási szolgáltatásokat
kínálva pedig kiugróan magas pályázati sikeresség jellemzi a Contact Plus Consulting Kft-t.

Így kaphatnak milliókat a budapestiek - ösztönzik a vidékre költözést
Bár mindössze 11, a fővárosi cégek számára hozzáférhető pályázati kiírás található az Új Széchenyi
terv konstrukciói között, ezzel együtt változatos fejlesztési célokhoz igényelhető dotáció. Érdemes
azonban megfontolni, hogy a projektet egy már meglévő, vagy egy új, Budapesten és Pest megyén
kívül létrehozandó helyszínen valósítsuk meg.
A fővárosban és Pest megyében megvalósuló projektek számára kevesebb pénz, alacsonyabb
támogatási intenzitású pályázatok állnak rendelkezésre az új Széchenyi terv keretein belül, mint más
településeken. Ennek oka a közép-magyarországi régió viszonylagos fejlettsége, amely kiemelkedik
az ország 7 régiójából az egy főre eső megtermelt GDP tekintetében.
Évek óta vissza-visszatérő probléma, hogy a közép-magyarországi régió (KMR) és ezen belül
elsősorban Budapest vállalkozásai a csekély mértékű regionális támogatási intenzitás miatt gyakran
nem vesznek részt a pályázati kiírásokban, ugyanis az elérhető - esetenként legfeljebb 20 százalékos
- támogatási arány sokaknak nem annyira vonzó, hogy emiatt vállalják a pályázathoz kapcsolódó
jelentős mennyiségű adminisztrációt.
Ennek ellenére a Pest megyére allokált forrásokat szinte minden évben túligénylik, melynek
elsődleges oka, hogy még így is jelentős a potenciális pályázók száma a régióban a forrásokhoz
képest; valamint, akik mindenképpen megvalósítanák projektjeiket, azoknak feltétlenül megéri
pályázati forrásokat is igénybe venni.
A lényegi konstrukciók között a KMOP (Közép-magyarországi Operatív Program) kiírásai kínálnak
lehetőséget egyebek mellett technológiafejlesztés, innováció, telephelyfejlesztés, turisztikai vonzerő,
vagy vállalati tanácsadás támogatására.
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Csökkent a támogatási arány
Fontos megemlítenünk, hogy egyetlen kivételtől (GOP-1.1.1 - piacorientált k+f tevékenység
támogatása, amely azonban csak a konvergencia régiókban érhető el) eltekintve minden
gazdaságfejlesztési kiírásban megbontották különböző jogcímek szerint a támogatást, így az eddig oly
népszerű Vállalati innováció támogatása című konstrukcióban is jelentősen lecsökkent az
eszközigényes projektekre eső támogatási arány budapesti megvalósítás esetén.
A regionális beruházási támogatás esetén a közép-magyarországi régión belül is jelentős
különbségek lehetnek, ugyanis míg 2011-től Budapesten legfeljebb 10 százalékos támogatási arány
érhető el, addig Pest megyében a fővároson kívül a felső határ a 30 százalékos intenzitás (az értékek
a mikro- és kisvállalkozások esetén 20, középvállalkozások esetén 10 százalékkal növelhetők).
Amennyiben a projekt kivitelezése megoldható a Budapesten kívüli, de még a közép-magyarországi
régióban található telephelyen vagy fióktelepen, úgy akár 50 százalékos intenzitás is elérhető lenne, a
gyakorlatban a kiírások többsége ezt 35-40 százalékban maximalizálja. A magasabb arányú vissza
nem térítendő forrás mellett az is a vidéki megvalósítási helyszín mellett szól, hogy ott kisebb a
verseny a pályázók között, magasabb az egy működő cégre jutó támogatási keret.

Több kiskapu és kivételezés - ilyenek lesznek a közbeszerzések ősztől
Elkészült az új közbeszerzési törvény tervezete, a jogszabály főbb részei november 15-én lépnének
hatályba. Tovább bővül a kivételek köre, valamint azon szabályok, amelyek lehetővé teszik a mikro-,
kis- és középvállalkozások előnyben részesítését a közbeszerzésekben.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkészítette az új közbeszerzési törvény tervezetét, a kormany.hun közzétett jogszabályt június elsejéig lehet véleményezni. Főbb részei november 15-én lépnének
hatályba. Az első magyar közbeszerzési törvényt 1995-ben fogadta el a parlament, a jelenlegi,
sokszor módosított jogszabály 2003 óta van érvényben.
Az új jogszabály a meglévő törvény négyszáz paragrafusa helyett 239 paragrafusból áll, ám első
ránézésre nem tűnik sokkal könnyebben áttekinthetőbbnek az előzőnél. A teljesen új törvény
megalkotását - a Széll Kálmán tervre hivatkozva - az olcsóbb és takarékosabb állam megteremtésével
és a korrupció visszaszorításával indokolja a jogalkotó. Az összefoglaló közlemény szerint az új
jogszabály nagy hangsúlyt fektet a visszaélések és a korrupció visszaszorítására, így például
megakadályozza azt, hogy a közszolgáltatók a közbeszerzési kötelezettséget leányvállalataikon
keresztül megkerülhessék. A törvénytervezetet szemügyre véve azonban kiderül, hogy tovább bővül a
közbszerzések alóli kivételek köre.

Előnyben részesíthetők a kkv-k
Bővítik a hirdetmény közzététele nélküli - a nyilvánosságot nem biztosító - tárgyalásos eljárás
alkalmazási lehetőségét is nemzeti eljárásrendben (ilyen eljárást eddig csak indokolt esetben, a
Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésével lehetett indítani). Valamennyi eljárásnál lehetővé teszik
ennek alkalmazását, ahol az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 millió
forintot, vagy az építési beruházásé a 150 millió forintot. (Hirdetmény nélküli eljárást lehet
lebonyolítani akkor is, ha a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, illetve
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ha a közbeszerzés külképviseletek számára történik.) Ilyen eljárások indításáról azonban már nem kell
értesíteni az ellenőrzést végző Közbeszerzési Döntőbizottságot. Legalább három ajánlattevőt kell
felhívni ajánlattételre, és "lehetőleg olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni,
amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) minősülnek".
A nemzeti eljárásrendben továbbra is megmaradnak a kkv-knak fenntartott beszerzések - a szabállyal
kapcsolatban a Transparency International Magyarország és az Alapítvány a Korszerű
Közbeszerzésért állásfoglalása rávilágított, hogy az torzítja a piaci versenyt, és ügyeskedésre készteti
az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket egyaránt. Uniós források felhasználására kiírt eljárásoknál pedig
szabálytalan lehet. A kkv-k előnyben részesítését lehetővé tevő szabályt a még hatályos
közbeszerzési törvényben az Orbán-kormány vezette be. E szerint az ajánlatkérők fenntarthatják a
részvételi jogot a közbeszerzésekben az előző évben árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése
esetén 100 millió forint, építési beruházás megvalósítására kiírt eljárásnál pedig az egymilliárd forint
alatti nettó árbevételt elért ajánlattevők számára. (Építési beruházás és építési koncesszió esetében
csak akkor alkalmazható a szabály, ha a szerződés értéke nem haladja meg az 500 millió forintot.)

Aki akarja, maga alakíthatja a szabályokat
Az új törvény egyik lényeges célkitűzés volt - áll a kormányzati honlapon -, hogy az eljárások
szabályai rugalmasabbak, kevésbé bürokratikusak és könnyebben alkalmazhatóak legyenek. Az
eljárások egyszerűsítésének jegyében az uniós értékhatár alatti (nemzeti) eljárások esetén az
ajánlatkérők választhatnak, hogy a beszerzést az uniós eljárásokra vonatkozó szabályok szerint
bonyolítják le, vagy pedig a maguk által kialakított eljárásrend alapján. Építési beruházásnál kötelező
a közösségi eljárásfajtákat alkalmazni (könnyítésekkel, rövidebb határidőkkel), árubeszerzésnél és
szolgáltatás megrendelésénél azonban az ajánlatkérő szabadon dönthet a beszerzés szabályairól.
Ezen eljárásokra vonatkozóan a kormány az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek,
közalapítványok számára kötelezően meghatározhatja az eljárási szabályokat.

Ki lehet bújni a közbeszerzés alól
Mentesül a közbeszerzés szabályai alól a koncessziós szerződés, ha a szolgáltatási koncesszió a
koncessziós törvény hatálya alá tartozik; ha a szolgáltatási koncesszió az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról vagy villamossal végzett helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás
esetén a vasúti közlekedésről szóló törvények hatálya alá tartozik. Nem kell közbeszerezni akkor sem,
ha az építési és szolgáltatási koncesszió az ajánlatkérő közszolgáltatói tevékenysége folytatásával
függ össze.
Mentesül a törvény alól az a szerződés is, amit a közbeszerzés hatálya alá tartozó ajánlatkérő (állam,
állami, önkormányzati szervezet) és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, vagy a több
ajánlatkérő tulajdonában lévő szervezet köt egymással, ahol az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat,
illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő feladataira - ellenőrzési jogokkal rendelkezik a szervezet
felett, feltéve, ha a szervezet árbevételének 90 százaléka az ajánlatkérővel kötött szerződésből
származik.
Nem kell közbeszerzést kiírni a helyi önkormányzatoknak a közoktatási feladatok nem állami
intézményfenntartó útján történő ellátására, valamint a közoktatási intézmény fenntartói jogának nem
állami intézményfenntartónak történő átadására.
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Mentesülnek a közbeszerzés alól a biztonsági és nemzetbiztonsági érdeket érintő beszerzések (uniós
értékhatárnál az Országgyűlés döntésével), a katonai, védelmi és rendvédelmi beszerzések, a
nemzetközi megállapodások alapján meghatározott beszerzések, az elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtása, illetve hírközlő hálózat igénybevétele vonatkozó beszerzések.
Nem kell közbeszerzést kiírni az ingatlanvásárlásra vagy egyéb ingatlannak kapcsolatos jog
megszerzésére. A banki, befektetési és biztosítási szolgáltatások beszerzésére, a műsorszám
beszerzésére a médiaszolgáltatónak vagy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak.
Valamint a műsoridőre vonatkozó szerződésekre, a választott-bírósági, közvetítői, békéltetési
tevékenységre, a kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, valamint akkor sem, ha a közbeszerzésre
kötelezett ajánlatkérők vagy az általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog
alapján nyújtja az adott szolgáltatást. Akkor sem kell közbeszerezni, ha valamely közfeladat ellátását
egyik ajánlatkérő egy másikra átruházza, amely haszonszerzési cél nélkül végzi a feladat ellátását.
Mentesülnek a törvény alól a közszolgáltatók saját tevékenységével megegyező vagy ahhoz köthető
energiabeszerzések, valamint az olyan közszolgáltatói szerződések, amelyeket harmadik fél részére
viszonteladás vagy bérbeadás céljából kötnek.
Nemzeti eljárásrendben nem kell közbeszerzést kiírni tankönyv vásárlásra, gyermekotthonokban
elhelyezett gyermekek teljes ellátására, szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális
és sportszolgáltatásokra, külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából,
válságkezelés során történő beszerzésre (amelyről az Országgyűlés illetékes bizottsága dönt).
Mentesülnek a közbeszerzés alól a hideg élelmiszer és főzési alapanyagok, friss, illetve feldolgozott
zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzései, az
olyan szolgáltatás megrendelése, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges
irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási
tevékenység végzésére irányul.
Mentesülnek a közbeszerzés alól a jogi szolgáltatások, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
tevékenység igénybevétele, a katasztrófák elleni védekezés, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset
okozta kár, vízkár, illetve vízminőségi kár megelőzése, illetve helyreállítása, valamint a fogvatartottak
által előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzése.

Pályázati lehetőségek
„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.
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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!

Már pályázható nagy népszerűségnek örvendő vállalati képzéseket támogató pályázat!
A TÁMOP 213-as pályázat keretében max. 50 millió forint képzési támogatást nyerhetnek nem középmagyarországi, 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 1-re
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.

Innovatív KKV-k támogatása (új típusú automatikus pályázat)
A GOP 1. prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és
kísérleti fejlesztési tevékenységeket, az innovatív fejlesztések piacra vitelét, és a korszerű kutatási
infrastruktúra kialakítását.
A pályázat a max. 20 M Ft bekerülési költségű projektek eszközbeszerzéséhez nyújt támogatást.





Pályázhat: mikro-, kis- és középvállalkozás,
Támogatott tevékenység: innovációs tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: mértéke:5-15 MFt, max. 75 %
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Ha felkeltette érdeklődését a pályázat, kérem keresse Balogh Beáta vezető tanácsadót a 1/3192707/113 melléken, vagy a bbea@vanessia.hu e-mail címen.

Hírek
Hamarosan ismét megnyitják a felfüggesztett épületenergetikai pályázatot!
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság valamint megújuló
energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése,
elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás
területén.
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek
épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházásainak
megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes
méretű projekteket támogat, a kedvezményezetti célcsoport és a regionális térkép szerint 30-70 %
(ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-100%) mértékben.
Pályázók köre
1.
2.
3.
4.

KKV-nak minősülő vállalkozások
Költségvetési szervek
Nonprofit szervezetek
Valamint:



Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények
felsőoktatási intézmények

Támogatható tevékenységek köre
A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban
érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.
2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a
vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése.
3. Világítási rendszerek korszerűsítése
A fenti 1; 2; 3; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.
B. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet 1) és 2) alpontjaiban
felsorolt tevékenységek projekttípusai megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több
megújuló energia technológiával is).
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Támogatás mértéke kedvezményezeti csoportonként 30-85%-ig terjedhet.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió
Ft.

Érdekli a kkv-kat az Új Széchenyi Terv
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében eddig a 260 milliárd forint támogatásra benyújtott 1.800
pályázat 80 százaléka a kis- és középvállalkozói szférából érkezett - nyilatkozta Molnár Ágnes, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkár az MTI-nek.
Az államtitkár szerint az ÚSZT valódi lehetőséget teremt a vállalkozások számára, az új rendszer
növeli a vállalkozások pályázati önállóságát, a nyertesek az eddigieknél gyorsabban, egyszerűbben
jutnak hozzá a támogatáshoz.
Molnár Ágnes elmondta, hogy havonta átlagosan 66 milliárd forintot utalnak a
kedvezményezetteknek, ami háromszorosa a 2010 június előtti időszaknak. Az elmúlt tizenegy
hónapban 727 milliárd forint uniós támogatást jutott el a nyertesekhez, szemben a megelőző
negyvenegy hónap 940 milliárd forintos kifizetéseivel.
Az uniós források mellett felgyorsultak a kifizetések a vállalkozók befizetéseiből és az állami
hozzájárulásból képződő Innovációs Alapból is, miután átvilágítottak 3.531 átvett szerződést, és a
felülvizsgálatot követően előnyben részesültek a forráshiányra érzékenyebb kis- és
középvállalkozások. Március óta 2,407 milliárd forintot fizettek ki az Innovációs Alapból - mondta
Molnár Ágnes.
A fejlesztéspolitika átalakulásának eredményeként értékelte az államtitkár, hogy a legtöbb pályázatot,
1.132 jelentkezést a Vállalkozásfejlesztési Programra adták be. Ezen belül kiugróan magas az
érdeklődés a mikro-, kis- és középvállalkozások technológia-fejlesztése iránt, erre a pályázatra
március 1-je és május 11-e között 686 pályázat érkezett 7,7 milliárd forint támogatásra. Az Új
Széchenyi Tervben eddig 85 pályázat nyert 3,5 milliárd forint támogatást, ebből 45 pályázat
vállalkozásfejlesztési projektet érint. Az új pályázati rendszer gyorsaságát, hatékonyságát mutatja,
hogy már pozitív döntések születtek a március elsejétől megnyílt kombinált mikrohitelek esetében is hangsúlyozta az államtitkár.
Molnár Ágnes kiemelte: a kormány feladatának tekinti, hogy a még rendelkezésre álló forrásokat az
ország érdekében használja fel, ezért a megújított fejlesztéspolitikában lehetőség van egységes,
átfogó stratégia mentén kihelyezni a támogatásokat az egyszerű, átlátható pályázati rendszerben.

Vidékfejlesztésre is juthat az MFB 125 millió eurós hitelkeretéből
125 millió euró összegű hitelkeret-megállapodást írt alá a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az Európa
Tanács Fejlesztési Bankjával (Council of Europe Development Bank - CEB) – közölte az MFB. A
hitelből fejleszthető célterületek között sorolja fel az MFB közleménye a vidékfejlesztést és a
környezetvédelmet is.
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Ezzel az összeggel együtt 535 millió euró hitelt vett fel a magyar bank a CEB-től 1998 óta, és ezzel
együtt 446,2 millió euró a visszafizetendő hitel. A CEB a lehíváskor állapítja meg a kamatot. Az
önkormányzati hiteleknél három év a türelmi idő és hosszabb a futamidő, míg a kis- és
középvállalkozások esetében egy év a türelmi idő és rövidebb a futamidő – közölte a szóvivő.
Az MFB közleménye utal arra, hogy a CEB elsősorban a kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő és megőrző projektjeit, a szociális bérlakásépítést, az egészségügyi, az oktatási és
szakképzési infrastruktúra fejlesztését, hátrányos helyzetű városi térségek rehabilitációját, a
környezetvédelmet, a vidékfejlesztést, valamint a történelmi örökség védelmét és felújítását támogatja
a bank tulajdonosi körét alkotó 40 tagállamban.
A CEB kizárólag állami intézményeken, vagy államilag garantált pénzintézeteken keresztül biztosít
forrást a felsorolt célokra. A CEB források – más nemzetközi fejlesztési intézmények hiteleivel együtt –
lehetővé teszik, hogy az MFB versenysemlegesen, a piacon elérhetőnél kedvezőbb kondíciójú
finanszírozást biztosítson a KKV-szektor, az önkormányzatok és a lakóközösségek számára hangoztatta a bank szóvivője.

Pályázati lehetőségek
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2011-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-2.2.1.

9 milliárd Ft

900-9000 db

KMOP-1.2.5.

1,8 milliárd Ft (csak 2011-re)

400 db

Pályázók köre
-

Mikro-kis és középvállalkozások, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek
A KMOP-1.2.5 pályázaton csak budapesti és Pest megyei megvalósítással lehet pályázni.
A GOP-2.2.1 pályázaton csak Pest megyén kívüli megvalósítással lehet pályázni

Támogatható tevékenységek köre
-

Információs technológia-fejlesztés
Tanácsadás igénybevétele

Támogatható funkcionális célterületek:
1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy
térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált
rendszer bevezetése

a) Az 1-8. funkcionális célterületekből legalább két funkcionális célterület kell, hogy kiválasztásra
kerüljön, továbbá a 9-12. funkcionális célterület csak az 1-8. funkcionális célterület közül választott
támogatható tevékenységgel együtt pályázható.
b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál)
célterületek együttesen nem pályázhatóak.
c) Az 1-3. funkcionális célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves
átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 3 fő volt.
d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális célterületekkel való modulbővítésre, vagy
meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére korlátozottan van lehetőség pályázni.

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Hardver

minimum nettó 30.000 Ft/db

Szoftver

-

Tanácsadás

összes elszámolható költség max. 30%-ig

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó
árbevételét!
Támogatás mértéke és összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió, maximum 10 millió forint,
amely teljes egészében csekély összegű (de minimis) támogatás.
A támogatás mértéke:
GOP-2.2.1 pályázat esetén maximum 50%,
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KMOP-1.2.5 pályázat esetén maximum 40%
A projekt megkezdése
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető. A
megvalósításra 24 hónap áll a pályázó rendelkezésére.
Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető!
A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012.december 31-ig lehetséges!

Újra falusi turizmus pályázat júliustól!
A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki
turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások
infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. A támogatás mértéke 60
és 100% között mozog a pályázó személyétől függően.
A pályázók köre:
Támogatás igénybevételére jogosult a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás,
települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, nonprofit szervezet
és egyházi jogi személy
Támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken:
1. a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
kialakítása,
már
működő
szálláshelyek
bővítése,
korszerűsítése,
akadálymentesítése,
szolgáltatásainak fejlesztése
2. a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és
szolgáltatásainak fejlesztése
3.
szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforrásaira,
mezőgazdasági, erdő-, vad- és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai
örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő - minőségi és
komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése,
korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztése az alábbi
területeken:
o
o
o
o
o
o
o
o

alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások,
ökoturisztikai szolgáltatások,
lovas turisztikai szolgáltatások,
vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások,
horgász turisztikai szolgáltatások,
borturisztikai szolgáltatások,
kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
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o
o

vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
gasztronómiai szolgáltatások.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmet várhatóan 2011. július 5. és augusztus 5. között lehet benyújtani.
Az elnyerhető támogatás összege 1 és 35 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére
maximum 2 millió forint számolható el.
A Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)-hoz képest jelentős könnyebbség,
hogy a pályázó cégeknek nem kell legalább két lezárt üzleti évvel rendelkezniük, tehát induló
vállalkozások is ringbe szállhatnak a forrásokért. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy
tevékenység tekintetében akad néhány terület, amely kizárásra került a támogatásból; ilyenek a
mezőgazdasági tevékenység, a turisztika, bányászat, jármű- és üzemanyag-kiskereskedelem,
nagykereskedelem, valamint a pénzügyi vagy ingatlanforgalmazási szolgáltatás.
A beérkező projekt javaslatokat pontozásos rendszerben értékelik. Az elbírálásnál értékelik, hogy
-

az üzleti terv alapján a projekt megtérülhet-e;
indokolt-e a tervezett fejlesztés;
milyen előnyökkel jár a beruházás, főleg az akadálymentesítés, a megújuló energiahasznosítás, a foglalkoztatás-bővítés tekintetében;
mekkora az érintett település lélekszáma, illetve hátrányos helyzetű térségben valósul-e meg
a beruházás.

Érdemes már most megkezdeni a felkészülést, mert nagy az igény és csak annak van esélye, aki
időben benyújtja a megfelelően előkészítet támogatási kérelmét.
Csak akkor van esély a sikeres benyújtásra, ha a pályázó engedélyezési szintű tervdokumentációval
és költségvetéssel rendelkezik legkésőbb július 4-ig (engedély nem szükséges)

7 milliárd forintra pályázhatnak a vidéki mikrovállalkozások
Június 15-től lehet legfeljebb 35 millió forintra pályázni mikrovállalkozások létrehozásához,
fejlesztéséhez. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) 2013-ig összesen 7 milliárd
forint áll rendelkezésre a legkisebb cégek támogatására.
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) rendeletmódosítása a mikrovállalkozások
támogatásának feltételeiről. Az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű
településeken működő vagy induló vállalkozások kérhetnek támogatást. A VM 35 millió forintra
csökkentette az igényelhető összeg felső határát annak érdekében, hogy minél több pályázó
juthasson forráshoz. A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%.
A támogatási kérelmeket évente június 15. és július 15. között lehet beadni a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A kérelmek elbírálásánál fontos szempont, hogy a támogatott
vállalkozás munkahelyeket hozzon létre.
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Bár a mikrovállalkozások támogatásáról eddig a LEADER helyi akciócsoportok dönthettek, az ÚMVP
Irányító Hatósága a pályázatot központi intézkedéssé tette, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása
gyorsabbá, a kérelmezési eljárás ügyfélbarátabbá váljon.
A rendelet módosításakor a tárca az MVH és az ügyfelek visszajelzéseire támaszkodott. A
tapasztalatokból kiindulva felülvizsgálta az értékelési szempontrendszert, szakmai minimum
pontszámot állapított meg, valamint pótolta, pontosította a definíciókat a szövegben, hogy
egyértelműbb legyen a szabályozás.

Hírek
Felfedezték a kkv-szektorban rejlő lehetőségeket
A kis- és középvállalkozások korábbinál nagyobb exporttevékenységét ösztönözné az új külgazdasági
stratégia. Az új javaslat szerepet szán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának is
A kis- és középvállalkozások korábbinál nagyobb exporttevékenységét ösztönözné az új
külgazdasági stratégia. A közigazgatási egyeztetés alatt levő dokumentum, amely a 2015-ig tartó
időszakra határozná meg a külgazdaság fő vonalait, kiemeli: a kkv-szektorban még komoly tartalékok
rejlenek.
A legfrissebb – 2009-es – adatok szerint a kkv-k részaránya a kivitelből a 2008-as 21-ről 23,4
százalékra nőtt. A stratégia nagyobb szerepvállalást helyez kilátásba a kereskedelmi és iparkamara
számára. Újdonság az is, hogy a kereskedőházakra vonatkozó elképzelések részben bekerültek a
dokumentumba.
A távoli piacokon eredményezhet exportbővülést az, ha sikerül rákapcsolódni a nagy európai piacok
ázsiai, latin-amerikai és arab kivitelére. A kormányzat ezenkívül a Kárpát-medencei együttműködés
fontosságát emeli ki.

Pályázat még nincs, pénz már van a külföldi megjelenésre
Az eddigiekhez képest később, csak az év második felében írják ki a hazai kis- és középvállalati kör
külpiaci tevékenységét állami eszközökkel is segítő kereskedelemfejlesztési pályázatot.
Egyelőre nem véglegesítették a jogszabályi hátteret – tudtuk meg a Nemzeti Külgazdasági Hivatalnál
(HITA). Kérdésünkre elmondták, az új pályázati rendszer jogcímei és feltételrendszere a szakmai
körökkel egyeztetve készül, figyelembe véve az előző évek tapasztalatait. A forrást a HITA a
nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzatból vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.
Az elmúlt évek gyakorlata szerint az érdeklődők különféle jogcímeken jutottak dotációhoz a
kereskedelemfejlesztési pályázat révén. Így külföldi vásárokon való részvétel, kísérő rendezvények és
szervezeti tagságok költségeihez kérhettek pénzt.
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A következő év a helyi zöld cselekvési terveké
Az önkormányzatoknak mielőbb érdemes elkészíteniük egyéni stratégiáikat, cselekvési terveiket,
hiszen a beruházások és fejlesztések mindig egy adott településhez kapcsolódóan valósulnak meg,
annak erőforrásaira, agro-ökológiai helyzetére, geográfiai sajátosságaira, zöld vagyonára és a
meglévő infrastruktúrára építve – hangsúlyozta Olajos Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) zöldgazdaság-fejlesztésért és klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára 2011. május 5-én, a
RENEXPO Central Europe megnyitóján.
Olajos Péter elmondta, hogy nemcsak a cégek és az országok esetében beszélhetünk
versenyképességről, hanem a települések, térségek és régiók is vetélkednek azért, hogy a beruházni
kívánók őket válasszák. Ezt a futamot csak az az önkormányzat nyerheti meg, amelyik vonzóbb
gazdasági környezetet teremt, amelyik reális erőforrásai és lehetőségei figyelembevételével
koncepciót alkot és e mögé csatasorba tudja állítani a vállalkozásokat, a lakosságot, az egyetemeket
– mutatott rá a helyettes államtitkár. Hozzáfűzte: ezekben a városban fognak megvalósulni
beruházások, itt fognak adózni a beruházók és teremtenek majd munkahelyeket, ezzel is erősítve a
települések pénzügyi stabilitását és biztosítva fejlődésüket.
Kifejtette, hogy a városoknak jól felfogott érdekük zöld vagyonleltáruk elkészítése, megteremtve ezzel
újból pénzügyi hitelképességüket, ezáltal felmérhetik azt a vagyont - legyen az erdő, park, vízfelület,
levegő, talaj, infrastruktúra -, amely az elkövetkező esztendőkben a legnagyobb kinccsé és
tőkevonzásuk biztosítékává válik majd.
Olajos Péter felhívta a beruházók, piaci szereplők, önkormányzatok és a finanszírozást biztosítani
képes pénzintézetek figyelmét arra, hogy keressék meg a találkozási pontokat, működjenek együtt,
hozzanak létre olyan városi koncepciókat, amelyek a városnak új fejlesztési lehetőségeket, a
vállalkozóknak piacot, a vidéknek és a hazai iparnak fejlődést, a lakosságnak pedig munkahelyeket
biztosítanak, megteremtve ezzel egy alacsony karbon kibocsátású zöldgazdaság alapjait.
Kitért arra is, hogy a 2014-tól 2021-ig tartó, új uniós költségvetési időszak jelentős forrásokat
biztosíthat, és hatalmas lendületet adhat a 2020-as célok eléréséhez, a zöldgazdaság európai léptékű
húzóágazattá válásához akkor, ha abban a zöld innovációra fordítható források aránya meg kapja a
megfelelő súlyt. A kormány az érdekeltekkel lezajlott széleskörű konzultációkon jelzett igényeket szem
előtt tartva megteszi, ami a feladata. Megalkotja a legfontosabb stratégiai dokumentumokat és
megvalósítja az azokban felsorolt, egy versenyképes zöldgazdaság felépítéséhez szükséges
intézkedéseket. Egyszerűsíti az engedélyeztetési eljárásokat és ösztönző szabályozási környezetet
teremt, miközben erőfeszítéseket tesz tőke bevonzására az ágazatba a már eddig rendelkezésre
bocsátott forrásokon túl – jegyezte meg.
Az NFM helyettes államtitkára sok sikert kívánt a RENEXPO munkájához, továbbá reményét fejezte
ki, hogy az idei megnövekedett európai figyelem a sikeres üzletkötésekben és együttműködésekben is
érezhető lesz
Május 5-én immár ötödik alkalommal nyitja meg kapuit Magyarország legnagyobb energetikai
kiállítása, a RENEXPO Central Europe. Az EU elnökségi rendezvényen 11 ország 120 kiállítója várja
a látogatókat a bioenergia, napenergia és geotermia, szélenergia, energiahatékonyság és
energiahatékony szolgáltatások terén kínált innovatív termékeivel.

Pályázati lehetőségek
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Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése
Támogatható tevékenységek köre
·
·

Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Információs technológia-fejlesztés:
a. új hardver
b. szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

Elszámolható költségek
Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés minimum nettó 200.000 Ft
értékben. Meghatározott eszközök (VTSZ szám alapján) és szoftverek (TESZOR szám alapján)
beszerzése számolható csak el.
Információs technológia-fejlesztés
-

hardver minimum nettó 30.000 Ft
szoftver összes elszámolható költség max. 25%-ig

Támogatás mértéke és összege
Minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft
Mikro- Kis és Középvállalkozás: 10-35%
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011.december 31-ig lehetséges!

Ipartelepítés
1.

Önállóan támogatható tevékenységek
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
• Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalakozás betelepülésének,
működésének, ill. továbbfejlődésének.
• Projekt előkészítés
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3. Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
• Nyilvánosság biztosítása
• Könyvvizsgálat (ha a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot)
Elszámolható költségek
I. Előkészítési költségek
1.Projekt előkészítés költségei
II. Megvalósítási költségek
1. Épületépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás
2. Alap infrastrukturális beruházások költségei
·
·
·
·
·

Projekt-előkészítés, ezen belül
Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok
Üzleti terv készítés költsége
Épületépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás
Alap infrastrukturális beruházások költségei

Támogatás mértéke
Nyugat-Dunántúl : 30%
Dél-Alföld; Dél-Dunántúl; Észak-Alföld; Észak-Magyarország: 40%
Támogatás összege
Igényelhető támogatás összege
-

Dél-Alföldi Operatív Program: 100 millió Ft- 1000 millió Ft
Dél-Dunántúli Operatív Program: 100 millió Ft- 500 millió Ft
Észak-Alföldi Operatív Program: 100 millió Ft-1000 millió Ft
Észak-Magyarországi Operatív Program: 100 millió Ft-1000 millió Ft
Nyugat-Dunántúli Operatív Program:100 millió Ft-1000 millió Ft

Előleg igénylése
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25% előleg igényelhető.
A pályázatok benyújtása 2011. június 1-tól 2011.december 30-ig lehetséges!

Hírek
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Az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című
pályázati kiírás felfüggesztése
A keretek kimerülése miatt az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva című (KEOP-2011-4.9.0 kódszámú) pályázati konstrukciót 2011. május 14. hatállyal
határozatlan időre felfüggesztik. A pályázatok beadása 2011. május 14-ig lehetséges.
Amennyiben a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióra beérkező támogatási igény meghaladja a
rendelkezésre álló forrást, a jelen közlemény megjelenésének napjától beérkezett pályázatok közül, a
pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt
elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott
projektek, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig. A rangsorban a keretösszegen felüli,
forráshiány miatt nem támogatott projektek tartaléklistára kerülnek.
A 4-es prioritás más pályázati kiírásaira a felfüggesztés nem vonatkozik, ezekre a pályázatok
beadása folyamatosan lehetséges. A konstrukció újraindításáról az NFÜ közleményben fogja
értesíteni a pályázókat.

Idei pályázatok az ÚMVP-ben
Összesen 27 jogcímet hirdet meg az idén a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP). Az intézkedések többsége az ősszel jelenik meg, de például
egyes szakképzési és szaktanácsadási tevékenységek már februárban megnyíltak, míg a kedvezőtlen
adottságú területek (kat) és a Natura 2000-es gyepterületek támogatásai márciusban indultak meg. A
tárca áprilistól megkezdte az ÚMVP-hez köthető állatjóléti támogatások kifizetését is, májusban pedig
több további jogcímmel lép elő. Új kiírás lesz a mezőgazdasági területek első erdősítése, az agrárerdészeti rendszerek első létrehozása, a mikrovállalkozások fejlesztése és a turisztikai beruházások
ösztönzése.
A nyáron jelennek meg a Leader-programhoz kapcsolódó vidékfejlesztési stratégiák és
együttműködési kezdeményezések támogatási pályázatai, de jogcímek nyílnak a nem termelő
beruházásokhoz és a genetikai erőforrások megőrzéséhez is. A VM indoklása szerint a pályázatokat
azért „húzzák szét”, hogy a lebonyolítás ne egyszerre rójon terhet a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalra (MVH). A 27 jogcímet Fórum című rovatunkban ismertetjük. Az ÚMVP I-es
tengelyében (versenyképesség-javítás) tíz, a II-esben (környezet- és vidéki fejlesztések) tíz, a IIIasban (életminőség-javítás) öt, a IV-esben (Leader) két programot hirdet meg az idén a VM. A
jogcímek meghatározásánál a tárca figyelembe vett az ÚMVP félideji értékelésének eredményeit is.
Ennek egyik lényeges megállapítása az volt, hogy eddig a támogatás 60 százalékát a pályázók 5
százaléka vette igénybe, míg a fennmaradó 95 százaléknak a 40 százalék jutott. Ezért a VM az új
kiírásoknál arra törekszik, hogy a lehető legkisebb üzemméretű ágazati szereplők is támogatásokhoz
juthassanak.
A tárca tájékoztatása szerint a kiírások azért jelennek meg különböző időszakokban, hogy az MVH
zökkenőmentesebben bonyolíthassa le a pályázatokat. A rugalmasabb ügyintézést segítheti, hogy az
ágazati szereplőknek, az irányító hatóságnak és az MVH-nak egy hónapos felkészülési idejük lesz a
rendeletek Magyar Közlönybeli megjelenése után. A tárca ettől többek között azt reméli, hogy
csökkenthető lesz a hiánypótlások száma. A minisztérium az eljárásrend egyszerűsítésével egyébként
is arra törekszik, hogy gyorsítsa – az eddigi 12-13 hónapról a felére csökkentse – az elbírálási időt.
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Ennek érdekében több olyan pályázat – például a mikrovállalkozások és a turisztikai projektek –
elbírálását központosítja, amelyeknél eddig a Leader-es akciócsoportok (HACS) kaptak szerepet.
A VM az 1350 milliárd forintos uniós forrást közvetítő ÚMVP-n belül még 200 milliárd forintot
használhat fel, mert a pénzek zömét az előző kormány lekötötte. A májusi új jogcímek közül a
minisztérium leginkább a munkahelyteremtő mikrovállalkozások létrehozását és fejlesztését emeli ki,
amelyre 7 milliárd forintot fordít. Turisztikai beruházásokra további 4 milliárd juthat. E kiírásokra azok
pályázhatnak majd, akik 5 ezer főnél kisebb, nem városi településeken élnek. (A többi helység lakói az
Új Széchenyi Terv forrásaira tarthatnak igényt). A VM kimutatásai szerint a mikrovállalkozási
támogatások 2772 településen lesznek elérhetők, amelyeken összesen 2,8 millióan élnek.

Építkezne? Többmilliós támogatást kaphatnak a legkisebbek
Olyan, a mikrovállalkozások számára kiírt pályázatok jelentek meg, amelyekkel – és ez
ritkaságszámba megy – akár ingatlanberuházásra is lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni.
Az Új Széchenyi terv vállalkozásfejlesztési kiírásai keretében külön pályázaton igényelhetnek
támogatást a mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni
vállalkozók. Mindössze tízszázalékos önerővel juthatnak hozzá − egyszerűsített pályázati eljárással,
egyablakos rendszerben − vissza nem térítendő támogatáshoz, valamint mellé a piacinál kedvezőbb
feltételeket kínáló mikrohitelhez. Azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves nettó árbevétele
az utolsó lezárt üzleti évben nem haladta meg 200 millió forintot.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat,
információs technológiai fejlesztéseket és ingatlant a projekt befejezését követő három évig az adott
régióban fenntartja és üzemelteti.
A Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) 2011-2.1.1/M kódszámú kiírásán és tükörpályázatán,
a közép-magyarországi régiós fejlesztéseknek fenntartott, KMOP-2011-1.2.1/M jelű pályázaton vissza
nem térítendő támogatásként legalább 1 millió, de legfeljebb 4 millió forintot, míg visszatérítendő
támogatásként 1−8 millió forintot lehet igényelni. A kiírás szerint az előbbi összege a m egvalósítandó
projekt értékének 45 százaléka, míg az utóbbié 60 százaléka lehet.
A kiírás keretében eszközbeszerzéshez (egyenként legalább nettó 200 ezer forint értékű új eszköz
vásárlásához),
infrastrukturális
és
ingatlanberuházáshoz,
valamint
információs
technológiafejlesztéshez (szoftver-, hardverbeszerzéshez) lehet pénzt szerezni. A pályázatokat az év
végéig folyamatosan, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. által kiválasztott közvetítő szervezetekhez
lehet benyújtani.
A pályázat könnyített elbírálású, ami azt jelenti, hogy a támogatási döntést mérlegelés nélkül,
kizárólag a projektkiválasztási szempontoknak való megfelelés alapján hozza meg a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség. A bírálat a pályázatok beérkezése sorrendjében történik, a rendelkezésre álló
keretösszeg kimerüléséig.
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11
Benyújtás 2011. március 1-től december 31-ig
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Célja versenyképes turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, attrakciók kialakításának és
fejlesztésének, valamint az üzleti célú szálláshelyek minőségfejlesztésének támogatása.
Szálláshelyek fejlesztése esetében a meglévő férőhelyek fejlesztésén keresztül (bővítés nélkül)
megvalósítható kategóriaváltás is támogatható, legfeljebb 4*-os kategóriáig.
Pályázhat: Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság: Jogi személyiségű /
nélküli gazdasági társaság. Egyéni vállalkozás (csak kisprojektre). Non-profit gazdasági társaság (Kft.
és Rt.)
Támogatott tevékenység: Turisztikai attrakciók kialakítása, ahhoz kapcsolódó turisztikai
szolgáltatások, vagy attól független turisztikai termékek, Kulturális- és élményprogramok, szabadidős
és sporteszközök, infrastruktúra-fejlesztés, vendéglátóhelyek, üzleti célú szálláshelyek
minőségfejlesztése 4* kategóriáig.
Kapcsolódóan:
-

marketing,
elérhetőségi infrastruktúra, parkok, kereskedelmi egységek, higiene,
megújuló energia felhasználás.
Élő-állat vásárlás.
Képzés.
Projektszintű könyvvizsgálat 50 millió Ft-nál magasabb támogatás esetén.
Akadálymentesítés.
Azbesztmentesítés

Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis,
A maximális támogatási mérték
Nem KKV pályázó esetén 30%, középvállalkozások esetén 40%,
Egyéni, mikro- és kisvállalkozások esetén 50%
A támogatás összege:
Kis méretű projektek esetén: 5-25 M Ft
Nagy méretű projektek esetén: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli településein > 25 millió
Ft - 250 millió Ft
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein > 25 millió Ft - 50 millió Ft*Meghatározott belső arányok!
– közvetlenül munkahelyet teremtenek - támogatási összegtől függően min.1-5 munkahely
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