2012. januári hírek

Pályázati Hírek
Változások az ingatlanvásárlást támogató pályázatban!
Munkahelyteremtő pályázat
Munkahelyi képzések kedvezőbb feltételekkel
Hírek
FONTOS változás a pályázati feltételekben!
Meghosszabbodott beadási határidők!
Uniós pályázatok 2012-ben
Sikertörténet
Turisztikai fejlesztés - A Nervion Kft. Wellness Centrumának kialakítása Hajdúszoboszlón

Pályázati Hírek
Változások az ingatlanvásárlást támogató pályázatban!
Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázat módosított kiírása!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a támogatás maximuma 10mft-ra, a hozzá kapcsolódó
kamattámogatott hitel plafonja 20mft-ra nőtt.
Eltörlésre került az eddig érvényben lévő 200 millió forintos árbevétel korlát.
Továbbra
is
támogatható
a
lakásvásárlás
–
de
hangsúlyozottan
NEM
LEHET
lakás/lakhatás/szálláshely-szolgáltatás és bérbeadás a beruházás célja, tehát irodaként, üzletként,
üzemként kell saját célra hasznosítani a megvásárolt ingatlant.
A korlátozások tovább szűkültek a tekintetben, hogy nem zárja ki a beadást semmilyen más
pályázaton elnyert támogatás.
Változatlanul csak mikrovállalkozások pályázhatnak
-

eszközbeszerzésre,

-

szoftvervásárlásra,

-

ingatlan építésre, bővítésre, felújításra és

-

ingatlan vásárlásra.
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Kötelező vállalás az eddigieknek megfelelően: a vissza nem térítendő támogatás felét el kell, hogy
érje a személy jellegű ráfordítások összege a megvalósítást követő két évben.
A pályázat „kedvelt feltételei” sem változtak, tehát akár induló vállalkozásként is lehet pályázni.
A támogatáshoz kapcsolódó hitel feltételei továbbra is kedvezőek, nincs sem jegybanki
refinanszírozási, sem deviza kockázat, a törlesztőrészlet előre meghatározott a teljes futamidő alatt.
Kamata 7-8,5% forint alapon.
A pályázat az új kiírás feltételeivel MÁR beadható.
A részletekkel kapcsolatban keresse kollégánkat, Dobos Józsefet az alábbi elérhetőségeken:
e: jozsef@vanessia.hu, m: +36 20 252 4316 t: +361 319 2707/124

Munkahelyteremtő pályázat
A munkahelyteremtő pályázat (NFA-2011-KKV) hosszú évek óta mindig az első negyedévben jelenik
meg. Az idén több változás is van. Az egyik, hogy magasabb az elnyerhető pályázati összeg, mint
eddig. Tavaly maximum 2,2 millió forintot lehetett kapni munkahelyenként, az idén pedig 2,5 milliót.
Elszámolható költségek köre:
1. új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések
2. találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése
3. új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek

A támogatás intenzitása
Támogatási intenzitás

A projekt megvalósításának a Mikro- vállalkozások
helyszíne

Középvállalkozások
Kis- vállalkozások

Észak-Magyarország

70%

Észak-Alföld
Dél-Alföld

60%
70%

Dél-Dunántúl
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Közép-Dunántúl

60%

60%

50%

Nyugat-Dunántúl

50%

50%

40%

30%

30%

20%

Pest megye
Budapest

A kikötések közül az egyik, hogy a pályázatban legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló felvételét írták elő.
A pályázat az új kiírás feltételeivel MÁR beadható egészen március 30.-ig!
Amennyiben érdekelné a pályázat, keresse Ambrus Tamást a tamas@vanessia.hu e-mail címen, vagy
a 1/319-2707/103 m. telefonszámon.

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
TAMOP-2.1.3.A -12/1-2
Rendelkezésre álló forrás
Operatív program

Forrás 2011-2013-ra

Pályázatok várható száma

TAMOP-2.1.3-12/A
Közép-Magyarország

300 millió Ft

75-85 db

TAMOP-2.1.3-12/A
konvergencia régiók

6 milliárd

1500-1700 db

Pályázók köre




mikrovállalkozások (akár induló cégek is)
kisvállalkozások (akár induló cégek is)
nonprofit társaságok

Támogatható tevékenységek köre
1. Szakmai képzések
2. Idegen nyelvi képzések
3. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
4. Számítástechnikai, informatikai képzés
Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 70%-ának programakkreditációval kell rendelkezniük.
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Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.
Elszámolható költségek
Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):






képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
szállás és ellátás költsége
utazási költség
eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés
óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el
Belső képzés esetén:








az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések
oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,
amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.

Mindkét esetben:




A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig
A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.
·
Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az
ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)
·
Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.

A bírálatnál előnyt jelentő képzések:
-

információs kommunikációs technológiák,
zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 5 és maximum 20
hónapra tervezheti.
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Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/A

Alapeset
Igénybe
támogatási vehető
intenzitás
plusz %

Maximális
támogatási
intenzitás

De minimis támogatás igénybe vétele esetén

100%

-

100%

60%

a)+10%

80%

Támogatás
összege

Képzési támogatás igénybe vétele esetén


Általános képzés

b)+20%
maximum


25%

Speciális képzés

a)+10%

55%

10 millió Ft

b)+20%

a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott
képzés esetén (Képzési támogatás esetén!)
b) +20 százalékpont, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják (Képzési támogatás esetén!)
Előleg igénylése
A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.
A pályázatok benyújtása 2012. március 1-től lehetséges, az elbírálás folyamatos és automatikus!
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára
TAMOP-2.1.3.B -12/1-2
Rendelkezésre álló forrás
Operatív program

Forrás 2011-2013-ra

Pályázatok várható száma

TAMOP-2.1.3-12/B
Közép-Magyarország

300 millió Ft

10-20 db

TAMOP-2.1.3-12/B
konvergencia régiók

6 milliárd

200-400 db

Pályázók köre


középvállalkozások



nonprofit társaságok (akár induló cégek is)
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Támogatható tevékenységek köre
5. Szakmai képzések
6. Idegen nyelvi képzések
7. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
8. Számítástechnikai, informatikai képzés

Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 70%-ának programakkreditációval kell rendelkezniük.
Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.
Elszámolható költségek
Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):






képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
szállás és ellátás költsége
utazási költség
eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés
óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el

Belső képzés esetén:







az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések
oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,
amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.

Mindkét esetben:




A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig
A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.
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·
Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az
ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)
·
Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.
·
1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és ahhoz kapcsolódó járulék
költség (projekt összköltségének max. 12%-ig)
A bírálatnál előnyt jelentő képzések:
-

információs kommunikációs technológiák,
zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 5 és maximum 20
hónapra tervezheti.
Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/A

Alapeset
Igénybe
támogatási vehető
intenzitás
plusz %

Maximális
támogatási
intenzitás

De minimis támogatás igénybe vétele esetén

100%

-

100%

60%

a)+10%

80%

Támogatás
összege

Képzési támogatás igénybe vétele esetén


Általános képzés

b)+20%


Speciális képzés

25%

a)+10%

45%

1-50 millió Ft

b)+20%

a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés
esetén (Képzési támogatás esetén!)
b) +20 százalékpont, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják (Képzési támogatás esetén!)
Előleg igénylése
A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.
A pályázatok benyújtása 2012. március 1-től lehetséges!
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Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára
TAMOP-2.1.3.C-12/1-2
Rendelkezésre álló forrás
Operatív program

Forrás

Pályázatok várható száma

TAMOP-2.1.3-12/C
Közép-Magyarország

400 millió Ft

5-15 db

TAMOP-2.1.3-12/C
konvergencia régiók

8 milliárd

100-300 db

Pályázók köre



nagyvállalkozások (akár induló cégek is)
nonprofit társaságok

Támogatható tevékenységek köre
1. 9. Szakmai képzések
2. 10. Idegen nyelvi képzések
3. 11. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
4. 12. Számítástechnikai, informatikai képzés

Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 70%-ának programakkreditációval kell rendelkezniük.
Belső képzés esetén nem szükséges intézményi akkreditáció.
Elszámolható költségek
Külső képzés esetén (vásárolt szolgáltatás):






képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat)
szállás és ellátás költsége
utazási költség
eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei: bérköltség a képzés
óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el
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Belső képzés esetén:







az oktatók személyi jellegű költségei: képzés során az oktatói feladatot ellátó munkavállaló
bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések
oktatók, képzésben részt vevők utazási, szállás- és ellátás költségei
képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei
eligazítási és tanácsadási szolgáltatások, a projekt összköltségének max. 5%-áig
egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben,
amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.

Mindkét esetben:




A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem haladhatja meg a
450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat, de maximum a
minimálbér ötszörösének mértékéig
A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.
·
Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az
ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)
·
Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.
·
1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és ahhoz kapcsolódó járulék
költség (projekt összköltségének max. 12%-ig)

A bírálatnál előnyt jelentő képzések:
-

információs kommunikációs technológiák,
zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
idegen nyelvi képzések.

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 5 és maximum 20
hónapra tervezheti.
Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/A

Alapeset
Igénybe
támogatási vehető
intenzitás
plusz %

Maximális
támogatási
intenzitás

De minimis támogatás igénybe vétele esetén

100%

100%

-

Képzési támogatás igénybe vétele esetén


Általános képzés

60%

a)+10%

70,00%

Támogatás
összege

10-150 millió
Ft
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25%

Speciális képzés

a)+10%

35%

a) +10 százalékpont a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott
képzés esetén (Képzési támogatás esetén!)
Előleg igénylése
A kedvezményezett által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25 %-a.
A pályázatok benyújtása 2012. március 1-től lehetséges!

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

forduljanak

bizalommal

Finacont Kft.
Kis Gábor
Telefon: +36 1 345 0092
Fax:
+36 1 345 0093
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com
Meghosszabbodott beadási határidők!
A következő pályázatok beadási határidejét módosították:
„Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című, GOP-2011-1.3.1/A és
KMOP-2011-1.1.4/A kódszámú pályázati kiírások
·

·

KMOP-2011-1.1.4/A
magyarországi régió),

kódszámú

program

esetében

2012.

május

31-ig

(Közép-

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

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2012. február 29.
• 2012. május 31.
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•
•
•

2012. július 31. (csak GOP esetében)
2012. október 31. (csak GOP esetében)
2012. december 31. (csak GOP esetében).

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

„Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére” című, GOP-2011-1.3.1/C és KMOP-2011-1.1.4/B kódszámú pályázati kiírás esetében a
pályázatok beadási határidejét 2012. december 31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című, GOP-2011-2.1.1/A és KMOP2011-1.2.1/A kódszámú pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december
31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.

„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című,
GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B kódszámú pályázati kiírás beadási határidejét
·

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

·

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

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2012. március 31.
• 2012. június 30.
• 2012. október 01. (csak GOP esetében)
• 2012. december 31. (csak GOP esetében)
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.
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„Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” című, GOP-2011-2.1.3
kódszámú pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december 31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.
„Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című, GOP-2011-3.2.1 kódszámú pályázati
kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december 31-ig
Amennyiben egy vállalkozás 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától
függetlenül jogosult 2012-ben újabb pályázat benyújtására.

Uniós pályázatok 2012-ben
Újra kiírt milliók
Idén sincs hiány EU-s pályázatból, csak mindenkinek meg kell találnia a cégére szabott konstrukciót.
Szól kiírás induló vállalkozásoknak, szerezhető pénz gépvásárlásra, webbolt kialakítására,
szálláshelyfejlesztésre. Újdonság a fogorvos vállalkozókra szabott kiírás, és hamarosan százmilliókat
nyerhetnek a beszállítók.
Kivár a kkv-k egy része a beruházások elindításával. Van érdeklődés a kiírások iránt, azonban a
bizonytalan gazdasági helyzet miatt inkább néhány hónappal elhalasztják az indulást - fogalmazza
meg tapasztalatait Lukács János, a pályázati tanácsadással foglalkozó Vanessia Kft. ügyvezetője.
Ez azt is jelenti, most kisebb a konkurencia és pályázati kiírásból sincs hiány. Elég csak körülnézni
a www.nfu.hu oldal pályázati keresőjében. Jó hír, hogy szinte minden 2011 végén záruló
vállalkozásfejlesztési pályázat beadási határidejét egy évvel - vagy a keret kimerüléséig meghosszabbította a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Hogy mely kiírások lehetnek a leghasznosabbak? Kkv-k számára évek óta a legnépszerűbb pályázatok a technológia-fejlesztést elő- segítők, például az eszközbeszerzések. Ezek közül jelenleg négy
kiírás érhető el (lásd táblázat). A „sima” technológia-fejlesztés mellett meghirdettek nagyobb
összeghatárokkal (25 millió forint helyett 100 millió a maximum) úgynevezett komplex változatokat
is. Ezeknél az eszközbeszerzéshez például ingatlanfejlesztés kapcsolódik (a támogatás 40
százalékáig).

Kezdő vállalkozások is belevághatnak
A tavalyi év újdonsága a Mikrovállalkozások fejlesztése (Kombinált Mikrohitel) kiírás volt. Egyrészt
azért, mert olyan pályázat, amelyen induló cégek is részt vehettek. Másrészt a vissza nem térítendő
támogatás mellé legalább ezt az összegét elérő hitelt is kellett igényelni. „2012-ben marad a
konstrukció, és nőnek a felvehető összegek. A támogatás maximuma 10 millió, a hitelé 20 millió lesz,
és továbbra is 10 százalék önerő kell a részvételhez” - magyarázza Badacsonyi Tamás pályázati
tanácsadó, az NLC Tanácsadói Csoport Kft. ügyvezetője. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi 10-14 millió
forintos projektek mellett nagyobb, 25-30 millió forintos nagyságrenddel is érdemes indulni.
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„A konstrukció előnye a piacinál alacsonyabb, 6-9 százalék közötti forint alapú hitelkamat és ezzel a
kiszámítható havi törlesztőrészlet” - teszi hozzá Lukács János.

65 százalék támogatás fogorvosoknak
Szűk vállalkozói kört érint, de nekik nagyszerű lehetőség a január 16- án megnyílt Innováció a
fogászatban pályázat. „Fogorvosi vállalkozások 3-30 millió forint közötti támogatást szerezhetnek az
átlagosnál jóval magasabb, 65 százalékos támogatási intenzitás mellett” - magyarázza Badacsonyi
Tamás.
Népszerűnek számít a regionális operatív programokban meghirdetett telephelyfejlesztés, ám aki
eddig nem lépett, valószínűleg lemarad a lehetőségről. A két alföldi és az észak-magyarországi
régióban még február 20-ig be lehet adni pályázatot (5-100 millió forint közötti támogatási összeg és
50 százalékos támogatási arány mellett). Más régiókban azonban már nem elérhető és rossz hír, hogy
2012-ben nem lesz ilyen kiírás.
Korábban slágerpályázatnak számított, mostanra kisebb az érdeklődés a Vállalati
folyamatmenedzsment és e-kereskedelem fejlesztése című kiírás iránt. Hogy miért is? „A legfontosabb
célcsoport, az 50-250 fős cégek számára nem vonzó a 10 millió forintos támogatási maximum. A
korábbi visszaélések miatt pedig megszigorították a projektek árazását. Mostanra talán átestünk a ló
túlsó oldalára. A gyérebb érdeklődés másik oka, hogy a cégek bizonytalan helyzetben nem lépnek
tovább az informatikai háttér fejlesztésében. Úgy gondolják, ez a beruházás elhalasztható” — jegyzi
meg Lukács János. Mindezt is jelenti, hogy például kisebb cégek webbolt kialakítására jó eséllyel
pályázhatnak.
Környezetvédelmi témájú a Környezeti célú fejlesztések kiírás. Ez olyan - főleg feldolgozó-ipari - cégeknek szól, amelyek technológiai fejlesztéseik révén csökkenteni akarják a környezeti terhelést. Azaz
kimutathatóan növelni kívánják az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát,
csökkenteni a hulladéktermelést - és más egyéb káros kibocsátást.
Badacsonyi Tamás elmondta, az uniós pályázati rendszer továbbra is erősen támogatja az innovációt. Jelzi ezt, hogy a Széchenyi Terv keretében jelenleg hat ilyen tartalmú pályázat is nyitott, a
támogatási intenzitás pedig átlag feletti: 45-65 százalék között mozog.

Ami még várható
Érdemes szemügyre venni a „társadalmi egyeztetés alatt álló” pályázatokat. Olyan tervezetek ezek,
amelyek* hamarosan kisebb módosításokkal meg fognak jelenni.
Ezek közül Lukács János az egyik legjelentősebbnek a Beszállítói programok című felhívást tartja,
amelyet a beszállítói múlttal rendelkező cégekre szabtak. A támogatás célja, hogy a pályázók
alkalmasak legyenek innovatív fejlesztéseik, kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és
piacokat szerezni. E célra 25-500 millió forint közötti támogatás kapható, a kiírók 60-80 nyertes
pályázóval számolnak. Pozitívum, hogy a kkv pályázók a szokásos 25 százalék helyett itt 50 százalékos előleget igényelhetnek. A nyerteseknek három vállalást kell tenniük: a projekt befejezését követő
két évben nem csökkenhet a vállalat létszáma, növelni kell mindkét évben a beszállításból származó
árbevételt és új piacok szerzését kell (akár szándéknyilatkozattal) igazolni.
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A tervek szerint április 16-tól lesz beadható a Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési
képességének támogatása című kiírás. Erre az új munkahelyet teremtő cégek kaphatnak 50
százalékos (1-10 millió forint közötti) támogatást.
Március 5-től adható be négy regionális operatív programban (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak- Alföld,
Észak-Magyarország) az Üzleti célú szálláshelyfejlesztés kiírás. A források szűkössége és a magas
támogatási arány miatt csak a leggyorsabb pályázóknak lesz nyerési esélyük. Mikro- és
kisvállalkozások 70 (közepes cégek 60) százalékos támogatási intenzitásra számíthatnak, az
elnyerhető összeg pedig 10—200 millió forint közötti.

Agrárpályázatok a Darányi-tervben
Az agráriumban működő cégek a január közepén meghirdetett Darányi Ignác-tervből nyerhetnek
forrást a következő két évben, összesen 300 milliárd forint értékben. Az év első felében hirdetik meg a
fiatal gazdák induló támogatását, amelynek célja, hogy a fiatal gazdák számára anyagi segítséget
nyújtson. Mégpedig a mezőgazdasági tevékenység elkezdésénél jövedelempótló jelleggel, egy
alkalommal a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra. „Népszerű ez a 100 százalékos támogatású pályázat, sajnos kevés nyerési eséllyel” - mondja Badacsonyi Tamás. Többek között élelmiszeripari cégeket céloz meg a Mezőgazdasági termékek értéknövelése kiírás, amelyre várhatóan
februártól lehet pályázni (2,5-100 millió forinti közötti az elnyerhető pénzösszeg).

Gyorsul az elbírálás?
Tavaly több pályázó is lassú elbírálásról és késlekedő kifizetésekről számolt be. Valamelyest
gyorsabbá vált az ügymenet, mert mind Badacsonyi Tamás, mind Lukács János hatékonyságjavulást
lát.
„A gazdaságfejlesztési pályázatok jelentős részét koordináló MAG Zrt.-nél látványos gyorsulás érzékelhető. Egy átlagos pályázatnál a támogatási kérelemről akár 1-2 hónap alatt, a kifizetésről szintén
ennyi idő alatt döntenek. A többieknél, így például a regionális operatív programoknál mi nem érzünk
hatékonyságjavulást. Telephelyfejlesztési pályázatoknál az elbírálás átlagosan 3-4 hónap, a kifizetés
3-6 hónap” - mondja Badacsonyi Tamás. Lukács János pedig a panaszkezelésben lát továbbra is
problémát. Szerinte az intézményrendszer nem tartja be a határidőket, és szakmailag sokszor esik
tévedésbe.
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok elbírálását lassúnak és túlbonyolítottnak látja
Badacsonyi Tamás. A kifizetési kérelmeket átlag 3-6 hónap alatt bírálják el, a hivatalosan vállalt 90
napot megszakítják a hiánypótlási, adategyeztetési felszólítások. „Mentségül szolgáljon, hogy nem
lehet egyik napról a másikra sutba vágni egy rosszul kialakított informatikai rendszert és eljárásrendet.
Új szisztéma kialakítására feltehetően nincs pénz” - teszi hozzá a pályázati tanácsadó.
Lukács János a pozitívumok között említi, hogy néhány konstrukciónál (fogászati és beszállítói pályázat) 50 százalék előleg igényelhető a szokásos 25 százalék helyett, ami könnyíti a projektek
finanszírozását. A kereskedelmi bankok hitelezésének visszaesésével felértékelődtek az államilag
támogatott hitelkonstrukciók - mint például a mikrohitel, az Új Széchenyi Hitel és az Új Magyarország
Hitelprogram.
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Sikertörténet
Turisztikai fejlesztés - A Nervion Kft. Wellness Centrumának kialakítása Hajdúszoboszlón
A Nervion Kft. 2011-ben a Vanessia Kft. közreműködésével a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c.
pályázat keretein belül 71.428.569,- Ft-os összköltségű projektjével 70%-os támogatási intenzitás
mellett 49.999.998,- Ft Európai Uniós támogatást nyert el. A nyertes projekt Támogatási szerződése
napokon belül aláírásra kerül.
2

A projekt keretein belül egy egyedi, egész évben üzemelő Wellness Centrum valósul meg, 365,23m
alapterülettel. A várhatóan 2012-ben már meg is valósuló fejlesztés keretein belül a Nervion Kft.
2
kialakít egy akadálymentes wellness faházat is 28,01m -en annak érdekében, hogy mindenki egyenlő
eséllyel vehesse igénybe a Wellness Centrum szolgáltatásait. A projekt megvalósításával a
vállalkozás célja, hogy a rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos magas szintű elvárásoknak
megfeleljen, vendégei igényeit maradéktalanul kielégítse, a minőség iránti elkötelezettségét
fenntartsa.
A Wellness Centrum tervezett főbb szolgáltatásai: teázó - kávézó, vinotéka, fitness-terem, vendéglátó
egység, csontkovácsolás, jádeköves masszázs, szauna, infraszauna, sókamra, pihenőtér, jacuzzi,
gasztronómiai rendezvények. A projekt eredményeképpen a vállalkozás többlet-árbevételre tehet
szert, versenyképessége nő, piaci helyzete javul.
A projekt megvalósulása esetén Hajdúszoboszló turisztikai vonzereje tovább növekszik.
A pályázó első Uniós pályázata volt ez a turisztikai célokat támogató komplexnek mondható pályázat,
de a Vanessia Kft-vel együttműködve nem jelentett problémát a Megvalósíthatósági Tanulmány és
projekt teljes körű kidolgozása. A megvalósítás ideje alatt is számíthat a Nervion Kft. a Vanessia Kft.
szakmai felkészültségére, így a támogatás lehívása sem okozhat gondot.
A Nervion Kft. első sikeres Uniós projektjét követően is figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
melyben a Vanessia Kft. nagy segítséget nyújt.
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