2012. decemberi hírek

Pályázati hírek
Megjelent a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára kiírt pályázat
Pályázható a komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása érdekében kiírt
felhívás
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Újra pályázható a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása érdekében kiírt
pályázat a Közép-magyarországi régióban
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása
Hírek
Tízezer mikrovállalkozás igényli az Új Széchenyi Terv támogatását
Már 6 milliárd forint forrást kaptak az állami projektgazdák az EU Önerő Alap segítségével
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Pályázati hírek
Megjelent a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
kiírt pályázat
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára” című (GOP-2012-2.1.1/B kódszámú) pályázati kiírás.
A konstrukció célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás,
ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy
ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és
új piacokat szerezhessenek. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából
eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 150
millió forint, illetve az akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert
klaszterek tagvállalatai esetében maximum 250 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28-ig lehetséges.
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Pályázható a komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása érdekében kiírt
felhívás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás
támogatása” című (GOP-2012-2.1.3 kódszámú) pályázati kiírás.
Jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások
támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új
munkahelyek teremtésére. Támogatást lehet igényelni eszközbeszerzésre, információs technológiafejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás,
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra
jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-,
környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása.
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió
forint, maximum 2 milliárd forint.
A pályázatok benyújtása 2012. november 5-től 2012. december 31-ig lehetséges.

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Várhatóan 2013 március 15-ig nyújtható be a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázat. A
konstrukció a kötelező tanácsadási tartalmon túl marketinges munkatárs bérköltségére, valamint
marketingakciókra, marketingeszközökre, nemzetközi vásárokon való megjelenésre nyújt támogatást.
Az igényelhető összeg 3-20 millió Ft, a támogatás mértéke 50%.

Újra pályázható a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása érdekében kiírt
pályázat a Közép-magyarországi régióban
Az Új Széchenyi Terv keretében újra lehet pályázni a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
támogatott „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatás a Közép-magyarországi régióban”
című (KMR-12 jelű) kiírásra.
A pályázatok benyújtására 2012. november 30-tól folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb
2013. január 2-ig van lehetőség.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása
GOP-2012-2.2.4
Folyamatosan benyújtható a KKV-k munkahely teremtési képességének támogatása című
konstrukció. A kiírás a projekt megkezdését követően, az első 6 hónapban az újonnan felvett
munkavállalók bérköltségét támogatja. Az igényelhető összeg 1-20 millió Ft, a támogatás mértéke 5070%.
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Hírek
Tízezer mikrovállalkozás igényli az Új Széchenyi Terv támogatását
A mikrovállalkozások bíznak az Új Széchenyi Terv pályázataiban. Már 10 000 támogatási igényt
nyújtottak be a Magyar Gazdaságfejlesztési Központhoz. A beérkezett tízezredik pályázatot egy győri
családi vállalkozás nyújtotta be, amely egy új szervizelő üzem létrehozására igényel támogatást. Az Új
Széchenyi Terv legnépszerűbb pályázatának keretében, amely a mikrovállalkozások fejlesztését
támogatja, a megítélt összeg meghaladja a 38 milliárd forintot.
Barta E. Gyula, a MAG Zrt. vezérigazgatója a tízezredik pályázat beérkezése kapcsán elmondta: „Az
elmúlt években az Új Széchenyi Terv keretében egyszerűbb és átláthatóbb lett a szabályozás, és
számos technikai jellegű könnyítést vezettünk be a pályázatok beadásánál. A gyors támogatói döntés
gyors fejlesztési forrást jelent a vállalkozások számára, ezért lehet ilyen népszerű ez a pályázatunk.”
A „Mikrovállalkozások fejlesztése” pályázat keretében a legkisebb vállalkozások támogatása
érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlanberuházásra, valamint információs
technológia fejlesztésére lehet pályázati forrást igényelni. A beérkezett tízezredik pályázat egy győri
családi vállalkozásé, amely az igényelt támogatásból a vevői igények magasabb minőségben történő
kiszolgálását, a megnövekedett feladatok párhuzamos végzésére való felkészülést valósítanák meg
egy új szervizelő üzem létrehozásával.
Az Új Széchenyi Terv legnépszerűbb pályázatára, a „Mikrovállalkozások fejlesztése” konstrukcióra
beérkezett pályázatok támogatási igénye meghaladja az 59,7 milliárd forintot, ebből eddig 38,08
milliárd forintot ítéltek meg a kedvezményezetteknek.
A jogszabály által meghatározott 30 napos befogadási határidőt a MAG Zrt. tartja a pályázatok
feldolgozásában. A beérkezéstől számított 30 nap alatt megszületik a döntés, amit a hiánypótlás és a
tisztázó kérdés kiküldése és beérkezése között eltelő idő hosszabbíthat meg. Döntő a pályázók
munkájának minősége, hiszen a sikerhez két szereplő kell. Az uniós források teljes körű lehívásának
ugyanis elengedhetetlen feltétele, hogy a támogatásban részesülő projektek a szabályoknak
megfelelően valósuljanak meg.
Az Új Széchenyi Terv arra ösztönzi a pályázókat, hogy saját életképes, hosszútávon fenntartható
üzleti terveik és ne a pályázatok terhére elszámolható költségek alapján pályázzanak. A legtöbb
pályázat a Vállalkozásfejlesztési, Tudomány-Innováció, és Zöldgazdaság-fejlesztési Program
kiírásaira érkezett be és azokon nyert támogatást az Új Széchenyi Tervben.

Már 6 milliárd forint forrást kaptak az állami projektgazdák az EU Önerő Alap segítségével
Első körben közel 300 esetben született támogatói döntés a hazai költségvetésből finanszírozott EU
Önerő Alap segítségével. Erről múlt hét kedden döntött Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési
miniszter. A rendszer gyorsaságát támasztja alá, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a döntést
követően azonnal megkezdte az utalásokat. Így a mai nappal bezárólag mind a 6 milliárd forintot
folyósította az érintett projektgazdák számlájára.
Az uniós projektek megvalósításához a támogatási rész mellett a legtöbb esetben önerő biztosítása is
szükséges. Sok önkormányzati kedvezményezett - gyakorta önhibáján kívül – olyan pénzügyi
helyzetbe került, hogy projektjeinek finanszírozása veszélybe került. Annak érdekében, hogy az
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elindított, már támogatással rendelkező fejlesztések folytathatóak legyenek, a kormány az EU Önerő
Alap bevezetéséről döntött, amellyel az önerő hiányát orvosolja.
Jelenleg már több mint 1000 önerő kérelem érkezett be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ),
amely alapján 11 milliárd Ft önerő támogatás kifizetése történhet meg a közeljövőben. Az Új
Széchenyi Terv keretében ez 60 milliárd forintos uniós támogatás kifizetését eredményezheti az EU
Önerő Alap segítségével, amely a gazdasági válság hatására megrekedt önkormányzati és állami
projekteknek jelenthet kiutat.
A mostani kifizetéssel az októberben létrehozott EU Önerő Alap forrásaiból már közel 300 állami
kedvezményezett részesült 6 milliárd forint önerő támogatásban, ez összesen több mint 34 milliárd
forint kifizetést generál a projektekben az uniós támogatással együtt.
Az EU Önerő Alapban maradt 24 milliárd forint forrást a keret kimerüléséig, de legkésőbb jövő év
június 30-ig lehet felhasználni. Ami egyben azt is jelent, hogy az önkormányzatok,
közkedvezményezettek egymással versengenek az EU Önerő Alap forrásainak lehívásáért. Az
önkormányzatok gyorsaságán múlik a források hatékony és időben történő felhasználása, ami azért is
különösen fontos, mivel még előre nem látható, hogy jövőre is rendelkezésre áll-e a hazai
költségvetésben egy hasonló nagyságrendű keret. Fontos azonban azt is kiemelni, hogy az Önerő
Alapból jutatott forrás kritériumokhoz van kötve. A legfontosabb elvárás, hogy a támogatás csak 30
napig áll rendelkezésre, aki addig nem tudja beterjeszteni az általa igényelt önerőhöz tartozó
számlákat a Közreműködő Szervezetnél, annak támogatási szerződése hatályát veszti, a keret
felszabadul és új projekt kerülhet támogatásra.

Az Új Széchenyi Terv újításának köszönhetően még az év hátralévő részében várhatóan 28
milliárd Ft uniós kifizetés valósulhat meg.
A 2007-2013-as időszakban rendelkezésre álló 8200 milliárd forintos uniós forrás 95 százalékát
meghirdették már pályázat keretében – mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztési
programokért felelős helyettes államtitkára a Világgazdaság mai, az „EU-pályázatok véghajrája” című
konferenciáján.
Csepreghy Nándor nyitóbeszédében kiemelte: a 8200 milliárdos forrás 85 százalékát pedig már
támogatói szerződéssel lekötötték. Terveik szerint 2013 őszére befejeződik a támogatási szerződések
megkötése, vagyis addigra lekötik az összes forrást.
Sokan mondják, hogy minél több forrást kell gazdaságfejlesztésre fordítani. Valójában a az EU-pénzek
82 százaléka a vállalkozásokhoz jut, ugyanis a cégek közvetve is forráshoz jutnak, például egy kórház
kap pénzt épületfelújításra, akkor a kivitelező cégek is megrendeléshez jutnak. Elmondta: a teljes száz
százalékos lehívás érdekében túlvállalást kell tenni, miután számolni kell azzal, hogy esetleges
szabálytalanságok miatt pénzt kell visszafizetni az uniónak. Ezért a források 110 százalékát hirdetik
meg jövőre.

MAG Zrt: a pályázatkezelés olyan mint a foci
Az önerő alap és a 30 százalékos szállítói előleg révén gyorsult a kifizetések üteme. Azonban szükség
van arra, hogy a kedvezményezetti oldal is gyorsítsa a projektek megvalósítását. Jelenleg ugyanis
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mintegy 600 milliárd forintos számlaérték hiányzik a rendszerből, vagyis időarányosan ekkora tételt
nem nyújtottak be a projektgazdák a beruházásaik elakadása miatt. A gazdaságfejlesztési operatív
program (GOP) forrásai 2013 tavaszára le lesznek kötve - mondta Barta E. Gyula, a MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vezérigazgatója. A pénzek lehívásában azokban a vállalkozásoknak
is sokat kell tenni. Ez az operatív program közel áll ahhoz, hogy ne veszítsen forrást. Idén 150
milliárdot fizetünk ki a vállalkozóknak a GOP-ban.
A MAG Zrt. vezére kiemelte: a pályázatkezelés olyan mint a foci, mindenki ért hozzá. Nagyon sokan
kritizálják a rendszert, azonban a pályázatok kezelése egyáltalán nem olyan egyszerű dolog. Például
egy ahhoz értő szakember kiképzése három hónapig is eltart a rendszer összetettsége miatt.
A MAG Zrt. elvárása, hogy legyen egyszerűbb a rendszer, de a követelményeket Brüsszel írja elő.
Brüsszel például rendszeresen ellenőrzi a MAG Zrt munkáját. Elektronikus alkalmazások bevezetése
brüsszeli elvárás, ami a mikrovállakozásoknak komoly nehézséget okoz. Meg kell tanulni a rendszert
kezelni - mondta.
A kombinált mikrohitel program az Új Széchenyi terv legnépszerűbb kiírása, jövő tavaszig biztosan
megmarad a program a konvergenciarégiókban. A központi régióban a nagy igények miatt már
kimerültek a források – emelte ki a MAG Zrt. vezére. Január-februárra 45 napra leviszik a 60 napos
határidőt a konstrukció kifizetésénél, mert addigra veszik fel az új szakembereket a MAG Zrt-nél.
Ingatlant is lehet vásárolni, ezért is népszerű a kiírás.
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