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2011. októberi hírek

Pályázati Hírek
NOVEMBERTŐL MÓDOSUL AZ INGATLANVÁSÁRLÁST IS TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT

Ingatlanvásárlás akár 45% támogatással

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Hírek
Technológiai támogatás borászoknak

Közel 80 milliárdnyi forrás energetikai pályázatokra tavaly június óta az Új Széchenyi

Tervben

Több forrás jut az innovációs eredmények hasznosításának támogatására

Sikertörténet
Új telephelyek mikrovállalkozásoknak

Pályázati Hírek
Telephelyvásárlás akár 45% támogatással

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Technológiai támogatás borászoknak

Közel 80 milliárdnyi forrás energetikai pályázatokra tavaly június óta az Új Széchenyi

Tervben

Több forrás jut az innovációs eredmények hasznosításának támogatására

Sikertörténet
Új telephelyek mikrovállalkozásoknak

Az Új Széchenyi Terv támogatásával tizenháromszorosára növekszik a fotovoltaikus

napelemek beépített teljesítménye

Jeremie: újabb kockázatitőke-pályázat

Három milliárd forint napkollektorokra: indul a pályázat!

Több gigawatt elektromos energia a Vanessia közreműködésével

Hírek
Pályázati lehetőségek külföldi vásáron való megjelenésre

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása

Hitelezés: megtörhet a jég
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Pályázati Hírek

NOVEMBERTŐL MÓDOSUL AZ INGATLANVÁSÁRLÁST IS TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT

Jó hír a pályázóknak, hogy megemelik a kombinált mikrohitel pályázaton elnyerhető összeget, és a
jövőben azok a vállalkozások is pályázhatnak erre a kisírásra, amelyek árbevétele meghaladja a 200
millió forintit. Ezt jelentette be lapunknak adott nyilatkozatában Siba Ignác, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője. A részletekről
egyelőre annyit közölt, hogy az eddigi elnyerhető 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás közel
10 millióra, míg a hozzá igényelhető hitel összege 8 millióról 20 millió forintra nő.

További változás várható a támogatható tevékenységek körében, a várakozások szerint támogatást
nyerhetnek az ingatlanüzemeltetést, telephely-szolgáltatást célzó beruházások is.

A pályázat egyéb feltételei változatlanok maradnak, tehát 10% önerő mellett lehet majd 10 millió forint
vissza nem térítendő, és minimum ugyanekkora – maximum 20 millió forint – visszatérítendő
támogatásra pályázni. A vállalások tekintetében sem lesz változás, tehát a projekt lezárását követő 24
hónapban a vissza nem térítendő támogatás felét személy jellegű ráfordításként kell elkölteni.

Ingatlanvásárlás akár 45% támogatással

Pályázók köre

Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!

Támogatható tevékenységek köre

1. Csekély összegű támogatásként

1) Eszközbeszerzés
a. technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

o infrastruktúra építése, fejlesztése
o ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása
o ingatlanvásárlás

c) Információs technológiafejlesztés

o új hardver
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o szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

Támogatás mértéke és összege

Maximum 4 millió forint vissza nem térítendő és minimum a vissza nem térítendő támogatással
megegyező,de maximum 8 millió forint hitel.

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

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

d) Pályázók köre

 Mikro-kis és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti
évvel

 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 techonlógia-fejlesztés
 Tanácsadás igénybevétele

Támogatható funkcionális célterületek:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;

11. elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
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12. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó,
vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó)
specializált rendszer bevezetése

a) Az 1-12. 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.

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%,

KMOP-1.2.5 pályázat esetén maximum 40%

Kötelező vállalások
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A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves
átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés
nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

ÉS

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti)
tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás
értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 50%-át.

VAGY

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó
éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a
pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-2011-
1.2.5-nél legalább 200%-át.

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!

Hírek
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Technológiai támogatás borászoknak

Borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényelhető október
17-től – közölte a Magyar Agrárkamara. A kis- és középvállalkozások 40, míg a nagyvállalatok 20
százalékos támogatást igényelhetnek a 4 millió eurónyi keretösszegből.

A kérelmeket december 16-ig lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, a
támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje 2012. október 15. Az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból származó támogatás utófinanszírozott, vagyis a felhasználónak előre meg kell vásárolnia a
gépet, és csak az üzembe helyezést követően kérelmezheti a forrásokat. Támogatás kizárólag olyan
új, első üzembe helyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét,
és célja a szőlőből készült termékek előállítása vagy forgalmazási előkészítése.

A meglévő gép vagy részeinek lecserélése esetén a termelési kapacitást legalább 25 százalékkal kell
növelni, illetve a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát alapvetően meg kell változtatni. Az
egy-egy kérelmezőnek nyújtható összeg támogatási időszakonként legalább egymillió, legfeljebb 100
millió forint lehet.

Közel 80 milliárdnyi forrás energetikai pályázatokra tavaly június óta az Új Széchenyi Tervben

Az Új Széchenyi Tervben hazai és uniós forrásokból a kormányváltás óta több mint 54 milliárd forintot
ítéltek meg energiahatékonysági fejlesztésekre és a megújuló energiaforrások felhasználásának
növelésére.

Ez a támogatás összesen 93 milliárd forint megrendelést generál a piacon. További több mint 23
milliárd forintot tett elérhetővé a Kormány az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszerben, 45
milliárdos megrendeléssel látva el az építésgazdaságot. A klíma- és energiaügyért felelős államtitkár
beszámolója szerint a jelenlegi Kormány az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Programban épületenergetikai felújításokra 29 milliárd forintot, a megújuló energiaforrások
felhasználásának növelésére 21 milliárd forintot, a távhő-szektor korszerűsítésére 3,5 milliárd forintot,
a közvilágítás korszerűsítésre 0,7 milliárd forintot fordított az elmúlt időszakban.

E körben a legtöbb támogatás (31,7 milliárd forint) intézményekhez jutott. A forrásokból 19 milliárd
forinttal részesülő gazdasági társaságok között kiemelkedően magas a kis- és középvállalkozások
aránya, ez a kedvezményezetti csoport 14 milliárd forintnyi támogatásban részesült. A
támogatásintenzitás intézményeket érintő támogatásoktól megtisztított mértéke nem haladta meg a 45
százalékot, így a piaci szereplők számára nyújtott minden 1 forintnyi támogatásra több mint 1 forint
piaci forrás jutott.

A kibocsátási jogok értékesítéséből finanszírozott Zöld Beruházási Rendszer keretében lakossági
energiahatékonysági programokra több mint 23 milliárd forintot biztosít a Kormány. A tavasszal tett
ígéretet megtartva az eddigi 13,2 milliárd forinton felül források átcsoportosításával az idei év végéig
további 1,63 milliárd forintot nyújt a tavasszal elbírált panelpályázaton sikerrel szereplő
lakóközösségek számára. Októberben 2,97 milliárd forint összegben pályázatot hirdetett
napkollektoros rendszerek beszerzésére és telepítésére, novemberben pedig új pályázatot indít 530
millió forint keretösszeggel az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására. Energiahatékonysági
felújításokra és energiatakarékos új otthonok építésére 1,6 milliárd forintos kerettel írtak ki nyáron
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mintapályázatot.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásáról a
közelmúltban aláírt megállapodásoknak köszönhetően 2016-ig 2,3 milliárd forint fordítható az épületek
energiahatékonyságát javító fejlesztésekre, 2,1 milliárd megújuló energiához kapcsolódó
fejlesztésekre és tudatformálásra, valamint 1,9 milliárd forint az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásra – tette hozzá az államtitkár.

Több forrás jut az innovációs eredmények hasznosításának támogatására

Az "Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére"
című pályázat keretösszege 1 000 000 000 forinttal megemelésre került. Így a konstrukció jelenleg
rendelkezésre álló keretösszege 2,00 milliárd forint.

A pályázat célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a
termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. A pályázat
keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum
25.000.000 Ft, mértéke maximum az összes elszámolható költség 65%-a.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek

 Munkatársak alkalmazása
 Eszközbeszerzés
 Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

A pályázatok benyújtása 2011. március 01. napjától 2011. december 31. napjáig lehetséges.

Sikertörténet

Új telephelyek mikrovállalkozásoknak

Ezen pályázat kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások 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 mikrohitelt vegyenek fel telephelyvásárlásra, vagy jelenlegi székhelyük
átalakítására. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg, amivel
hosszútávon biztosíthatja a mikrovállalkozás működését.
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A Vanessia Kft. több nyertes pályázat elkészítésében és megvalósításában vesz részt, melyek bár kis
mértékben, de hozzájárulnak a hazai mikrovállalkozások fellendítéséhez. Tanulva a sikeres
pályázatokból – és várva a még el nem bírált pályázatok eredményét – cégünk már készül a
folytatásra, az eddigi információk alapján a pályázat benyújtásának határidejét (változatlan
feltételrendszer mellett) meghosszabbítják 2012 év végéig.

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.

Pályázati Hírek

Telephelyvásárlás akár 45% támogatással

Pályázók köre

Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!

Támogatható tevékenységek köre

1. Csekély összegű támogatásként

a) Eszközbeszerzés

o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

o infrastruktúra építése, fejlesztése

o ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

o ingatlanvásárlás

c) Információs technológiafejlesztés

o új hardver

o szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)
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Támogatás mértéke és összege

Maximum 4 millió forint vissza nem térítendő és minimum a vissza nem térítendő támogatással
megegyező,de maximum 8 millió forint hitel.

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

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

d) Pályázók köre

· Mikro-kis és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel

· 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

e)

Támogatható tevékenységek köre

· Információs techonlógia-fejlesztés

· Tanácsadás igénybevétele

Támogatható funkcionális célterületek:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;

11. elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
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12. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó,
vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó)
specializált rendszer bevezetése

a) Az 1-12. 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.

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%,

KMOP-1.2.5 pályázat esetén maximum 40%

Kötelező vállalások

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves
átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés
nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

És

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti)
tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás
értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 50%-át.
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VAGY

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó
éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a
pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-2011-
1.2.5-nél legalább 200%-át.

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!

Hírek

Technológiai támogatás borászoknak

Borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényelhető október
17-től – közölte a Magyar Agrárkamara. A kis- és középvállalkozások 40, míg a nagyvállalatok 20
százalékos támogatást igényelhetnek a 4 millió eurónyi keretösszegből.

A kérelmeket december 16-ig lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, a
támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje 2012. október 15. Az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból származó támogatás utófinanszírozott, vagyis a felhasználónak előre meg kell vásárolnia a
gépet, és csak az üzembe helyezést követően kérelmezheti a forrásokat. Támogatás kizárólag olyan
új, első üzembe helyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét,
és célja a szőlőből készült termékek előállítása vagy forgalmazási előkészítése.

A meglévő gép vagy részeinek lecserélése esetén a termelési kapacitást legalább 25 százalékkal kell
növelni, illetve a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát alapvetően meg kell változtatni. Az
egy-egy kérelmezőnek nyújtható összeg támogatási időszakonként legalább egymillió, legfeljebb 100
millió forint lehet.

Közel 80 milliárdnyi forrás energetikai pályázatokra tavaly június óta az Új Széchenyi Tervben
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Az Új Széchenyi Tervben hazai és uniós forrásokból a kormányváltás óta több mint 54 milliárd forintot
ítéltek meg energiahatékonysági fejlesztésekre és a megújuló energiaforrások felhasználásának
növelésére.

Ez a támogatás összesen 93 milliárd forint megrendelést generál a piacon. További több mint 23
milliárd forintot tett elérhetővé a Kormány az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszerben, 45
milliárdos megrendeléssel látva el az építésgazdaságot. A klíma- és energiaügyért felelős államtitkár
beszámolója szerint a jelenlegi Kormány az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Programban épületenergetikai felújításokra 29 milliárd forintot, a megújuló energiaforrások
felhasználásának növelésére 21 milliárd forintot, a távhő-szektor korszerűsítésére 3,5 milliárd forintot,
a közvilágítás korszerűsítésre 0,7 milliárd forintot fordított az elmúlt időszakban.

E körben a legtöbb támogatás (31,7 milliárd forint) intézményekhez jutott. A forrásokból 19 milliárd
forinttal részesülő gazdasági társaságok között kiemelkedően magas a kis- és középvállalkozások
aránya, ez a kedvezményezetti csoport 14 milliárd forintnyi támogatásban részesült. A
támogatásintenzitás intézményeket érintő támogatásoktól megtisztított mértéke nem haladta meg a 45
százalékot, így a piaci szereplők számára nyújtott minden 1 forintnyi támogatásra több mint 1 forint
piaci forrás jutott.

A kibocsátási jogok értékesítéséből finanszírozott Zöld Beruházási Rendszer keretében lakossági
energiahatékonysági programokra több mint 23 milliárd forintot biztosít a Kormány. A tavasszal tett
ígéretet megtartva az eddigi 13,2 milliárd forinton felül források átcsoportosításával az idei év végéig
további 1,63 milliárd forintot nyújt a tavasszal elbírált panelpályázaton sikerrel szereplő
lakóközösségek számára. Októberben 2,97 milliárd forint összegben pályázatot hirdetett
napkollektoros rendszerek beszerzésére és telepítésére, novemberben pedig új pályázatot indít 530
millió forint keretösszeggel az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására. Energiahatékonysági
felújításokra és energiatakarékos új otthonok építésére 1,6 milliárd forintos kerettel írtak ki nyáron
mintapályázatot.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásáról a
közelmúltban aláírt megállapodásoknak köszönhetően 2016-ig 2,3 milliárd forint fordítható az épületek
energiahatékonyságát javító fejlesztésekre, 2,1 milliárd megújuló energiához kapcsolódó
fejlesztésekre és tudatformálásra, valamint 1,9 milliárd forint az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásra – tette hozzá az államtitkár.

Több forrás jut az innovációs eredmények hasznosításának támogatására

Az "Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére"
című pályázat keretösszege 1 000 000 000 forinttal megemelésre került. Így a konstrukció jelenleg
rendelkezésre álló keretösszege 2,00 milliárd forint.

A pályázat célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a
termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. A pályázat
keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum
25.000.000 Ft, mértéke maximum az összes elszámolható költség 65%-a.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be



___________________________________________________________________________

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

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek

 Munkatársak alkalmazása
 Eszközbeszerzés
 Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

A pályázatok benyújtása 2011. március 01. napjától 2011. december 31. napjáig lehetséges.

Sikertörténet

Új telephelyek mikrovállalkozásoknak

Ezen pályázat kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások 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 mikrohitelt vegyenek fel telephelyvásárlásra, vagy jelenlegi székhelyük
átalakítására. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg, amivel
hosszútávon biztosíthatja a mikrovállalkozás működését.

A Vanessia Kft. több nyertes pályázat elkészítésében és megvalósításában vesz részt, melyek bár kis
mértékben, de hozzájárulnak a hazai mikrovállalkozások fellendítéséhez. Tanulva a sikeres
pályázatokból – és várva a még el nem bírált pályázatok eredményét – cégünk már készül a
folytatásra, az eddigi információk alapján a pályázat benyújtásának határidejét (változatlan
feltételrendszer mellett) meghosszabbítják 2012 év végéig.

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.

Hírek

Az Új Széchenyi Terv támogatásával tizenháromszorosára növekszik a fotovoltaikus
napelemek beépített teljesítménye
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Az Új Széchenyi Terv nyertes megújuló energiás pályázatainak keretében összesen 11.5 MWp
névleges teljesítményű napelemet telepítenek önkormányzati és állami intézmények, valamint
kisvállalkozások. A kedvezményezettek ezzel közel 14 GWh elektromos energiát termelnek és 11 900
tonna szén-dioxid megtakarítást érnek el évente – hangsúlyozta Bencsik János klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár 2011. október 11-én, a Halápon létesülő napelempark átadásán.

A beruházó EURÓ-ÉPKER Építőipari Kft. 164,2 millió forintos támogatást nyert el fotovoltaikus
rendszer telepítésére. A park 2016 darab napelemet foglal magában, a névleges összteljesítménye
meghaladja a 450 kW-ot, ami éves szinten 600 000-650 000 kW/h megújuló energia termelését teszi
lehetővé.

Az államtitkár kiemelte, hogy a legfrissebb adatok szerint 151 új napelemes projekt indul az Új
Széchenyi Terv zöldgazdaság-fejlesztési fejezetén belül. A megítélt támogatás mértéke megközelíti a
7 milliárd forintot. A napelemek átlagos beépített teljesítménye 75,9 kW, a legnagyobb, Szegeden
megépülő fotovoltaikus energiatermelő rendszer teljesítménye meghaladja a 2,5 MW-ot.

Emlékeztetett arra, hogy 2010 végén a magyarországi napelemek beépített kapacitása nem érte el az
1 MW-ot sem. A napenergián alapuló villamosenergia-termelés 2010-ben 0,85 GWh óravolt, ami a
teljes megújuló alapú villamosenergia-termelésnek csupán 0,029%-át jelenti. A támogatott napelemes
projektek megvalósulása esetén, a beépített villamos kapacitás a 2010-es évihez viszonyítva
tizenháromszorosára növekszik majd.

Bencsik János felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési
Terv az egyik fontos sorvezető stratégiai céljaink eléréséhez, a fenntartható, megfizethető
energiastruktúra megteremtéséhez, a magyar gazdaság megújításához és a foglalkoztatás
növeléséhez. Ám önmagában ez a dokumentum nem hoz megoldást. Kiszámítható befektetői
környezetre van szükség, ezért befejeződött az új támogatási rendszer előkészítése.

Az államtitkár beszámolt arról, hogy várhatóan október végén tárgyalja a Kormány a megújuló és
alternatív energiaforrásokból előállított villamosenergia kötelező átvételi rendszerének koncepcióját
(METÁR). Az új átvételi rendszer technológia-típusonként, méretkategóriánként differenciált átvételi
árat kíván bevezetni.

Jeremie: újabb kockázatitőke-pályázat

Új kockázatitőke-pályázat kiírására készül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) még az idén –
tudta meg lapunk Siba Ignáctól, az európai uniós pénzek felhasználását menedzselő szervezet
illetékes főigazgatójától. Már csak az Európai Bizottság válaszát várja az NFÜ.

A kkv-kat visszatérítendő EU-támogatással segítő Jeremie program része ez a pályázat is, amely az
előzetes információk szerint 20 milliárd forintos forrást ígér a majdani pályázóknak. Az első ilyen
tendert még 2008-ban hirdették meg 31,5 milliárd forintos kerettel.

Az azóta szerzett tapasztalatok alapján készült el az új kiírás a korai vagy növekedési életszakaszban
lévő kkv-k tőkehelyzetének a javítására – közölte Vingelman József, az MV-Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vezérigazgatója.

Várható paraméterek
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Előirányzott keret: 20+6 milliárd forint
Esélyes pályázók: Magyarországon bejegyzett, PSZÁF-engedéllyel rendelkező pénzügyi közvetítők
Esélyes projektek: csak korlátozottan terjed ki rájuk a már működő tőkealapok befektetési politikája

Három milliárd forint napkollektorokra: indul a pályázat!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2,97 milliárd forint keretösszegben ír ki pályázatot az Új Széchenyi
Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló
napkollektor-rendszerek beszerzésére, és telepítésére, amelynek forrásait a nemzetközi szén-dioxid
kvótaértékesítés bevételeiből biztosítják - jelentette ma be Bencsik János klíma- és energiaügyért
felelős államtitkár

A használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy ezen célok kombinált, esetleg egyéb
hőigények kielégítésére is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek beszerzésére és telepítésére
magánszemélyek és maximum 12 lakásos társasházak nyújthatnak majd be pályázatot. A
támogatható tevékenységek közé tartozik - a lakóingatlan építési technológiájától függetlenül - a
napkollektorból és csatlakozó elemekből álló rendszer és annak telepítése is. A pályázati forrás a
teljes beruházási érték 50 százalékát fedezheti, de lakásonként legfeljebb 800 ezer forint támogatás
nyerhető el. A munkadíj nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30
százalékánál. A telepítendő napkollektor-rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület meglévő
gépészeti rendszeréhez és egész évben működőképesnek kell lennie.

Bencsik János felhívta a figyelmet arra, hogy a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátásának
csökkentését, valamint energiahatékonyságának javítását célzó rendszerek telepítését kizárólag az
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által regisztrált kivitelező végezheti el.

A támogatás minden esetben vissza nem térítendő, utófinanszírozású. A pályázatok 2011. október 25.
és 2011. december 31. között, vagy a keret kimerüléséig nyújthatók be. A pályázatok elbírálása a
benyújtás sorrendjében, szakaszos rendszerben történik" - olvasható az NFM közleményében

Sikertörténet

Több gigawatt elektromos energia a Vanessia közreműködésével

Az Új Széchenyi Terv nyertes megújuló energiás pályázatainak keretében összesen 11,5 MWp
névleges teljesítményű napelemet telepítenek önkormányzati és állami intézmények, valamint
kisvállalkozások. A kedvezményezettek ezzel közel 14 GWh elektromos energiát termelnek és 11 900
tonna szén-dioxid megtakarítást érnek el évente.

A Vanessia Kft. több nyertes napelemes pályázat elkészítésében és megvalósításában vesz részt,
melyek bár kis mértékben, de hozzájárulnak a fenti számok eléréséhez. Tanulva a sikeres
pályázatokból – és várva a még el nem bírált pályázatok eredményét – cégünk már készül a
következő kiírásra, ami várhatóan még idén télen megjelenik.
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Vállalkozásunk nemcsak egyszerűbb napelemes projektek elkészítésével járult hozzá a kimagasló
értékekhez, de komplex energiahatékonysági pályázatok elkészítéséből is kivette részét, melyek az
öko-villamos áram termelése mellett az energiafelhasználás racionalizálásához is hozzájárulnak.

Hírek

Pályázati lehetőségek külföldi vásáron való megjelenésre

A kiállításokon való részvétel, vagy egyéb jogcímek támogatásának igénylésére a Nemzeti
Külgazdasági Hivatalnál a kereskedelemfejlesztési pályázat keretében lesz lehetőségük.

Jelenleg a 2011-es pályázat kiírásához szükséges jogszabályi és szakmai feltételrendszer kialakítása
zajlik. A kiírás megjelenése ez év IV. negyedévében várható. Még nem ismert, hogy a 2011-es
pályázati keret terhére a 2012 év I. félévében megrendezésre kerülő akciók is pályázhatók lesznek e.

A 2011-es pályázat megjelenéséig – a 2011. II. félévi akciókra – lehetőség van szándéknyilatkozat
benyújtására.

A pályázattal kapcsolatban folyamatos információt ügyfélszolgálatunktól kaphatnak, illetve a
későbbiekben weboldalukon fognak találni.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása

Megjelent a ”Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis és középvállalkozások részére”
című pályázat felhívása. A pályázati felhívás célja az Észak-Alföldi Régióban működő,
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (Címzettek) részére támogatás nyújtása
akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Pályázhatnak
- Gazdasági társaságok
- Szövetkezetek
- Egyéni vállalkozók
- Egyéni cégek
- Non-profit gazdasági társaság

Támogatható tevékenységek
A pályázat keretében olyan szakmailag indokolt, fizikailag és pénzügyileg is megvalósítható
tanácsadási szolgáltatás igénybevételére lehet pályázni, amely szolgáltatást a pályázó akkreditált
tanácsadótól vesz igénybe. Az akkreditált tanácsadói lista a www.tanacsadoakkreditacio.hu honlapról
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illetve a Támogatás Közvetítő honlapján elérhető, amelyről a pályázó az általa igényelt szolgáltatás
ellátásához korlátozásmentesen választhat a megadott témakörökön belül.

Témakörök
1. Vállalati stratégia
2. Szervezetfejlesztés
3. Online megjelenés, e-kereskedelem
4. Technológia, termékfejlesztés
5. Marketing
6. Közbeszerzése
7. Pénzügy, adó, számvitel
8. Horizontális célok
9. Munkaügy, munkabiztonság
10. Ügyvitel, adminisztráció
11. Jog
12. Szakfordítás

A projekt keretében kizárólag a tanácsadóval megkötött megbízási szerződés hatályba lépésének
napjától felmerült költséget lehet elszámolni.

A tanácsadási tevékenység elszámolható összköltségéhez igényelhető támogatási mértékek
30-50% között mozognak a tanácsadási szolgáltatás elszámolható összköltsége alapján:

- 200.000 - 2.000.000 Ft 50%
- 2.000.001 - 4.000.000 Ft 40 %
- 4.000.000 Ft felett 30%

Az elnyerhető támogatás minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 4 millió Ft lehet.

Hitelezés: megtörhet a jég

Kis- és középvállalkozások komplex technológiai fejlesztésére és logisztikai beruházásra új pályázati
kiírások jelennek meg az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) keretében Kombinált Hitel Garancia néven.

Az új konstrukció 25 százalékos önrész mellett a nyertes projekt teljes értékének 50 százaléka erejéig
hitelt - maximum 500 millió forintot - és 25 százalékos vissza nem térítendő támogatásra
előfinanszírozást biztosít a kedvezményezetteknek, miközben a 75 százaléknyi forrás mögé 80
százalékos garanciát nyújt az állam a bankoknak a hitelért és az előfinanszírozásért cserében.

Akár 800 milliárd forint hitelt is tudunk garantálni - közölte Siba Ignác, a hivatal Gazdaságfejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatóságának főigazgatója a budapesti bejelentés alkalmából. A pályázati
rendszer további korszerűsítése a válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások érdekében
történt, s úgy vélekedett, hogy ezzel különleges együttműködést alakul ki a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) és a bankszektor között.

A gazdaság élénkítését, növekedését is szolgálja az aktív bankszektor, a pályázók közül akit a bankok
befogadnak, az nagy valószínűséggel megkapja a vissza nem térítendő támogatást is.
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Járható ez az út, ha jó a kivitelezés, mert nő az esélye a több pályázatnak és a nyertes projektek
megvalósításának, s gyorsulhat a forráslekötés. A bankok pontosan tudják ügyfeleikről, hogy működő
vállalkozással rendelkeznek, s életképes projektre kérnek pénzt vagy sem. A pályázók a válság
kitörése óta nehezen jutnak hitelhez, most viszont megtörhet a jég, ami remélhetően kedvezően hat
majd az elnyert támogatások kifizetésének felgyorsítására is.

Az új konstrukció nagy lehetőség azoknak, akik pályázatképesek, de nem hitelképesek. Bár 25
százalékra csökken a vissza nem térítendő támogatások intenzitása, az állami garancia révén
jelentősen javul a banki finanszírozhatóság. A beruházóknak előnyt jelent, hogy a rendelkezésre álló
garanciáknak köszönhetően kisebb fedezetet kell majd biztosítaniuk. Az is jó, hogy a program jelenleg
a legnépszerűbb projekt típusokra – gépbeszerzés, logisztika, innováció – lett kialakítva.

Pályázati paraméterek

Új konstrukciók
GOP-2.1.1-11/KHG, KMOP-1.2.1-11/KHG, GOP-3.2.1-11/KHG
Maximális hitelösszeg
500 millió forint
Kamatmarzs forinthitelnél
1, 3, 6, 12 havi BUBOR+ max. 250 bázispont
Kamatmarzs devizahitelnél (EUR/USD/CHF)
1, 3, 6, 12 havi EURIBOR/USD LIBOR/CHF LIBOR+ max. 350 bázispont
Maximális futamidő
15 év


