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Pályázati Hírek
Keretemelés a mikrovállalkozások számára elérhető kombinált támogatású pályázatban!

Több milliárd forint rugalmas munkahelyekre és családi napközire

Garancia és kezesség kiváltása az Ensure Kft segítségével

Változások a K+F költségek elszámolásában 2012-től

Sikertörténet
A Nyírség Nehézgép 93 Bt. nyíregyházi telephelyeinek fejlesztése

Pályázati Hírek
Még mindig vásárolhat ingatlant csupán 10% önerővel és akár napelemes beruházást is

megvalósíthat - kombinált támogatás segítségével

Munkahelyi képzések 100%-os támogatással

Innováció és K+F témában számos pályázati lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére

Hírek
Változások a K+F költségek elszámolásában 2012-től

Júliustól újra elérhető a fotovoltaikus rendszerek kiépítését támogató KEOP pályázat
Sikertörténet

Komplex technológiai fejlesztés a Sofém Kft.-nél

Pályázati Hírek

Keretemelés a mikrovállalkozások számára elérhető kombinált támogatású pályázatban!

Eddig már közel 19 milliárd forint értékű igénylést érkezett be az Új Széchenyi Terv
mikrovállalkozások fejlesztését célzó kiírására vidéken. Ez azt jelenti, hogy elvileg kimerültek a közép-
magyarországi régió kivételével az ország összes régiójára vonatkozó, a gazdaságfejlesztési operatív
programban (GOP) meghirdetett kiírás forrásai, miután a tavaly márciusban elindított kombinált
mikrohitel program vidéki konstrukciójára eredetileg 15 milliárdos keretet különített el a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).

A fővárost és Pest megyét lefedő közép-magyarország operatív program (KMOP) kiírásában a
mikrovállalkozások által benyújtott igénylések összege már márciusban elérte az eredetileg a célra
elkülönített hatmilliárdos értéket. A közép-magyarországi régióban a kiírást az NFÜ már fel is
függesztette. A pályázati ablak március 31-i hatállyal történő felfüggesztése előtt két nappal azonban
az NFÜ közölte, hogy április 2-áig benyújtott pályázatok még értékelésre kerülnek. A konstrukció
kedveltségét mutatja, hogy e rövid idő alatt több mint ezer pályázat keretében közel nyolcmilliárd forint
értékű igénylést adtak be a mikrovállalkozások.
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„A kiírás népszerűsége azzal magyarázható, hogy egyablakos ügyintézés keretében a pályázók
egyszerre igényelhetnek a piacinál kedvezőbb – évi 4,9 és 9 százalék közötti – kamatozású, államilag
támogatott forinthitelt, illetve vissza nem térítendő támogatást 10 százalékos önrész mellett” – mondta
el a kombinált mikrohitel program egyik szerződött hitelközvetítője, a BG Finance Zrt. vezérigazgatója.
Moskovits Pál szerint a tavaly márciusban elindított program népszerűségét az tovább fokozta, hogy
ez év elején a felvehető hitel maximális összegét 8-ról 20 millió forintra, míg a vissza nem térítendő
támogatás maximális mértékét 4-ről 10 millióra emelték.

Május közepén megjelent egy kormányhatározat, amelyből akár a források bővülésére is lehet
következtetni. E szerint az operatív programok egyes prioritásainak hazai társfinanszírozási keretének
növeléséről szóló jogszabály idén 8,75, jövőre pedig 3 milliárd forinttal növeli meg a mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztésére fordított keretet. Emellett a tavalyi évre vonatkozó elszámolás
tekintetében is 11,28 milliárdos forrásbővülést tartalmaz a kormányhatározat. A jogszabályból
azonban nem derül ki, hogy az említett keretösszegből jut-e egyáltalán pluszforrás a
mikrovállalkozások számára kidolgozott konstrukcióra.

A program népszerűségére és sikerességére való tekintettel a mikrovállalkozások fejlesztését célzó
kombinált mikrohitelprogram vidéki kiírása keretösszegének 15 milliárdról 22 milliárd forintra történő
emelésére tett javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnál.

Az NFÜ azt is közölt e, hogy a program közép-magyarországi konstrukciója (KMOP-kiírás) esetében –
amit a szervezet még március végén felfüggesztetett forráskimerülés miatt – a mostani, 2013 végéig
tartó uniós költségvetési periódusban „a jelenlegi információk szerint” nem lát lehetőséget arra, hogy a
mikrovállalkozások ismét benyújthassanak pályázatot.

Ezzel kapcsolatban azt is közölte az NFÜ, hogy az eredetileg hárommilliárd forintos kerettel bíró
KMOP-kiírás keretösszegét a nagy igények miatt korábban négymilliárddal emelte meg egy májusi
kormányhatározat értelmében, amely az operatív programok egyes prioritásainak hazai
társfinanszírozási keretének növeléséről szólt. A március végén felfüggesztett KMOP-os kiírásban a
mikrovállalkozások összesen 14,5 milliárd forint értékű támogatásra nyújtottak be igényt.

Frissítés:

Időközben hivatalosan is megemelték 15 milliárd forintról 18 milliárd forintra a pályázható
keretösszeget.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Dobos József
t (+36 1) 319 2707/124
jozsef@vanessia.hu
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Több milliárd forint rugalmas munkahelyekre és családi napközire

Már megjelentek azok a pályázatok (TÁMOP 2.4.5), amelyek összesen nyolc milliárd forinttal
támogatják a munka és a magánélet összehangolását. A részletekről Czomba Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt csütörtökön sajtótájékoztató keretében,
Budapesten.

Czomba Sándor elmondta, hogy Magyarország egyik legkomolyabb problémája a foglalkoztatás
alacsony szintje. A gócpontok az ötven éven felüliek, az alacsony képzettségűek és a kisgyermekes
édesanyák, akiknek szintén rendkívüli nehézséget okoz a munkába való visszatérés.

Ennek érdekében vezették be a Start bónusz kártyát korábban, amelyet a legalább 3 hónapja
regisztrált álláskeresők, valamint a gyes-ről, gyed-ről visszatérők válthatnak ki, az őket alkalmazó
munkáltatónak pedig egy éven keresztül nem kell megfizetniük utánuk a 27 százalékos szociális
hozzájárulási adót. A gyermekek elhelyezése azonban továbbra is nehézséget okoz. A nyolcmilliárdos
pályázati keret ezt a problémát hivatott orvosolni - tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy az ország települései közül 273 helyen működik bölcsőde, melyek
91 százaléka a tízezer fő fölötti városokban van. Annak ellenére, hogy az elmúlt években európai
uniós forrásokból új bölcsődéket hoztak létre, azok továbbra is 130 százalékos kihasználtsággal
működnek, a korosztály csupán kilenc százalékát ellátva.

A kormány több forrás bevonásával is próbál segíteni a helyzeten – hangsúlyozta Czomba Sándor,
hozzátéve, hogy a jelenlegi összegből nem a komplett bölcsődei programot valósítják meg, hanem a
GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők foglalkoztatásának javítása érdekében intézményekben,
munkahelyeken, önkormányzatoknál alakítanak ki családi napköziket.

A részletekről szólva elmondta, hogy az összesen nyolcmilliárd forintos uniós keret lehívásához
szükséges pályázatok megjelenése folyamatos, és várhatóan a mai nap során az összes elérhetővé
válik.

A pályázatnak három része van:

I. A keret legnagyobb részéből – mintegy öt és fél milliárd forintból – öt milliárd forint a konvergencia
régiókban, ötszázmillió forint pedig a központi régiókban jelenik majd meg. Az ötmilliárd forint egyik
felét alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozására, másik felét pedig vállalati és
intézményi napközbeni kisgyermekellátásra lehet fordítani. Ezzel szeretnénk a helyi szintű és az
intézményi problémákat is kezelni – tette hozzá az államtitkár.

A felhasználás területeivel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a támogatást a helyiség átalakításra,
felszerelésekre, de a gyermekellátást végző személyek képzésére és foglalkoztatására is lehet
fordítani. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximum ötvenmillió forint, egy férőhely
létrehozására pedig maximum hárommillió forint igényelhető. A projekt hossza maximum kettő év
lehet, a támogatás lejártát követően normatíva vehető igénybe a hosszú távú fenntarthatóság
érdekében – ismertette.

A keret másik két részének – egyenként 1,25 milliárd forintnak – megoszlása mindkét esetben: egy
milliárd forint a konvergencia, kétszázötvenmillió forint pedig a központi régióknak jut a következő
alapelvek szerint:
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II. 1,25 milliárd forint a rugalmasabb foglalkoztatást hivatott elterjeszteni, mely – mint mondta –
Magyarországon gyerekcipőben jár. A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése mellett olyan
munkahelyi kezdeményezéseket is magába foglal, mint a rugalmas szemléletű személyügyi politika
alkalmazása, egyéni élethelyzetet és igényeket figyelembe vevő munkaszervezési formák, munkarend
és munkaidő-beosztás kialakítása – fogalmazott.

III. Ugyancsak 1,25 milliárd forint az innovatív projektek megvalósítására ad lehetőséget, melyek a
helyi szereplők együttműködésén alapulva, a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat alakítanak
ki. A projektek többek között az egyes intézmények működési, nyitvatartási, ügyintézési idejének
átalakításával, az egyes helyi szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételi módjainak, idejének
racionalizálásával és az erre szolgáló igényeken és szükségleteken alapuló tervek kidolgozásának és
megvalósításának támogatásával segíthetik elő a munka és a magánélet összehangolását –
fogalmazott az államtitkár.

Nagyon fontos, hogy azok az édesanyák, akik úgy döntenek, szeretnének a munkaerőpiacra minél
előbb visszakerülni, ezt megtehessék, és közben gyermeküket munkaidő alatt is biztonságban
tudhassák – hangsúlyozta Czomba Sándor.

Forrás: kormany.hu

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu

Hírek

Garancia és kezesség kiváltása az Ensure Kft segítségével

A garancia - és kezességek kiváltását célzó új szolgáltatásunk bevezetése sikeresen indult. Többféle
iparágban érdekelt meglévő és új ügyfeleinknek rendkívül kedvező feltételeket tudunk teremteni,
legyen szó jövedéki-, építőipari-, vám-, adó-, vagy akár fémkereskedelmi letétek kiváltásáról. A
tapasztalatok és az ügyfélvisszajelzések alapján az általunk nyújtott szolgáltatás kedvezőbb a
Magyarországon inkább használatos bankgaranciáknál.

Pénzügyi garanciák építőipari cégeknek

Ajánlati garancia (pályázathoz, közbeszerzéshez), jó teljesítési- és jótállási garanciák kedvező
feltételekkel. Meglévő pénzügyi letétek és garanciák kiváltása

Jövedéki- és tevékenységi engedélyhez kapcsolódó pénzügyi letétek

Új szolgáltatásunk révén biztosítjuk a jövedéki tevékenységet folytató cégek számara a Vámhivatal
(NAV) felé nyújtandó, a tevékenységhez szükséges letétet, szeszesital-, pálinka gyártás vagy azok
nagykereskedelmi forgalmazása, raktározása esetén is. Meglévő letétek kedvező kiváltása.



___________________________________________________________________________

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

Garanciák kiváltása adó- és vámraktárak részére

A jövedéki letétekhez hasonlóan az adó- és vámraktárak is kiválthatják segítségünkkel a
működésükhöz szükséges letétet.

Fémhulladék kereskedelmi engedélyek garanciájának kiváltása

Kedvező feltételeket tudunk biztosítani ezeknek a cégeknek is tevékenységükhöz kapcsolódó, a
Vámhivatal felé kötelező letéteik kiváltásához.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy új szolgáltatásunk bevezetése óta ügy feleink a Magyarországon
használt bankgarancia vállalásnál kedvezőbb feltételek mellett kaphatnak garanciát. Ezen túlmenően
meglévő bankgaranciájuk esetében felszabadul hitelkeretük, készpénz letét esetén pedig
felszabadítható a letét nagy része.

A további részletekről érdeklődjön partnerünktől:
ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft.
t (+36 1) 253 0940
garancia@ensure.hu

Változások a K+F költségek elszámolásában 2012-től

2012-tol több tekintetben is változtak a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok. Bár a
vállalkozások egy része ennek következtében elvesztheti a K+F tevékenységéhez fűződő
adókedvezményt, összességében azonban elmondható, hogy a törvénymódosításoknak
köszönhetően átláthatóbbá válik a kutatásfejlesztéshez kapcsolódó szabályozás. Lényeges változás,
hogy míg korábban több jogszabály is definiálta a kutatásfejlesztéshez kapcsolódó fogalmakat, addig
most az innovációs törvényben foglaltakat kell alkalmazni e tevékenységek adózási megítélésére
vonatkozóan. Az új definíció többek között K+F tevékenységnek tekinti a kereskedelmi forgalomba
nem kerülő prototípus fejlesztését is. Ezzel egyidejűleg megszűnik a Frascati kézikönyvre történő
hivatkozás (a kézikönyv az OECD államok által általánosan elfogadott dokumentum a kutatás-
fejlesztési tevékenység beazonosítását megkönnyítendő). A társasági adó korábbi szabályai szerint
az adózók az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között,
továbbá a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 10 százalékának megfelelő
összegű adókedvezményt vehettek igénybe. Ez a lehetőség 2012-től megszűnt. Ugyanakkor nem a
vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül (így adóalap növelő 2012-tol) a
K+F tevékenység közvetlen költsége, ha az adózó vállalkozási tevékenységéhez nem kapcsolódik.

Mindemellett új fogalomként került be a társasági adó törvénybe a saját tevékenységi körben végzett
kutatásfejlesztés. Az új szabályozás szerint a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység
közvetlen költségének minősül a saját eszközökkel és alkalmazottakkal végzett tevékenységen felül a
kutatásfejlesztési megállapodás alapján, közös kutatás-fejlesztési tevékenység keretében egymás
között megosztva végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége is. Így tehát változatlanul
lehetőség van a társasági adóalap csökkentésére, ha a tevékenység megfelel a fenti definíciónak.

A kutatás-fejlesztés szabályainak változása következtében 2012-től nem csökkenthető az innovációs
járulék éves összege a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység közvetlen költségeivel,
illetve a nonprofit kutatóhelytől saját tevékenységhez igénybevett K+F tevékenység költségeivel. A
kutatás-fejlesztési tevékenységek elszámolása kapcsán a jogszabályi átalakítás mellett további
segítséget nyújthat a vállalkozások számára.

„A társasági adó korábbi szabályai szerint az adózók az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a
kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között, továbbá a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel
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elszámolt bérköltség 10 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehettek igénybe. Ez a
lehetőség 2012-től megszűnt.”.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mely kérelemre minősíti a projekteket a K+F szabályozás
szempontjából. A Hivatal határozatában igazolja az adott projekt kutatás-fejlesztési tevékenységgé
minősítését, így ennek birtokában a társasági adóalap kockázat nélkül csökkenthető a felmerült
költségekkel. A Hivatal a fenti munkáért szolgáltatási díjat számít fel.

A változások további részleteiről és gyakorlati módosításokról érdeklődjön partnerünktől:

Kiss Gábor – Finacont Kft.
t (+36 1) 345 0092
gabor.kis@finacont.com

Sikertörténet

A Nyírség Nehézgép 93 Bt. nyíregyházi telephelyeinek fejlesztése

A Nyírség Nehézgép 93 Bt. 2011-ben a Vanessia Kft. közreműködésével a Telephelyfejlesztés c.
pályázat keretein belül közel 65 millió Ft-os összköltségű projektjével 50%-os támogatási intenzitás
mellett 32.098.567,- Ft Európai Uniós támogatást nyert el. A nyertes projekt Támogatási szerződése
már aláírásra is került, a projekt kivitelezése hamarosan megkezdődik.

A Telephelyfejlesztés projekt stratégiai célja, hogy a cég elmúlt 19 éves működése alatt mutatott
növekedési üteme ne szakadjon meg, és telephelyei és eszközparkjai fejlesztésével gyártási
tevékenységünk erősödjön..

A projekt egyik célja a Bokréta úti telephelyen egy jól megközelíthető, tágas területen található fedett
gépszín átalakításával egy modern, a hazai és az európai uniós előírásoknak is megfelelő
gyártócsarnok fejlesztése ill. új gépszín tároló építése, az átalakított pótlására. A projekt
megvalósulását követően a lakatos műhelyben munkagépekre való hidraulikus mélyásó- csatorna-
csipkedő kanalakat ill. szerelékeket (pl. perselyeket) gyárt a Nyírség Nehézgép 93 Bt. és az
esztergályos műhelyben gyártott alkatrészek utó munkái is egész évben itt zajlanak majd.

A másik cél, hogy a Debreceni úti telephelyen, a Bokréta utcai telephelyünkön gyártott késztermékek
tárolására egy új raktárépület épüljön. Emellett a projekt keretében beszerzésre kerül egy
csúcsesztergagép és hegesztőgép is, mellyel a gyártó és javító tevékenység hatékonysága növekszik.
A raktár építés azért elengedhetetlen része a projektnek, mivel a gyártott alkatrészek vasból/fémből
készülnek és a tarolásukra megfelelő hely kell, mivel hosszabb szabadtéri tárolást követően akár
használhatatlanná is válhatnak.

A pályázó Uniós pályázatai közül kiemelkedően ez volt a legnagyobb, így a sikeres pályázati
eredmény eléréshez, illetve a megvalósítás előkészítéséhez elengedhetetlen volt a Vanessia
Magyarország Kft-vel való hatékony együttműködés. A Nyírség Nehézgép 93 Bt. a megvalósítási és
fenntartási időszak teljes menedzselését a Vanessia Magyarország Kft-re bízza.

A Nyírség Nehézgép 93 Bt. sikeres Uniós projektjét követően is figyelemmel kíséri a pályázati
lehetőségeket, melyben a Vanessia Magyarország Kft. nagy segítséget nyújt.
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Pályázati Hírek

Még mindig vásárolhat ingatlant csupán 10% önerővel és akár napelemes beruházást is
megvalósíthat - kombinált támogatás segítségével

Bár a Közép-Magyarországi régióban április elején lezárult a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című
pályázat, a konvergencia régióban (tehát Pest megyén kívül) még mindig NYITVA a konstrukció,
melyben akár ingatlan-beruházás is megvalósítható mindössze 10%-nyi önerővel.

A pályázat kizárólag mikrovállalkozások számára elérhető, de akár FRISSEN ALAPÍTOTT
szervezetek is indulhatnak rajta. A projekt tárgya lehet eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás
is belső arányok nélkül, ezt kihasználva akár megújuló energia termelésére irányuló, teljes egészében
NEPELEMES beruházást tartalmazó projekt is beadható.

A konstrukció egyedisége a kombinált támogatási forma, mellyel ötvözi a vissza nem térítendő
támogatás és kamattámogatott hitel előnyeit. Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is
igényelhető, minimum ugyanekkora, de akár 20 millió forint hitel felvételével kombinálva. A hitel
feltételei egyedülállóak piacon, a törlesztő részletek teljesen a futamidő végégig kiszámíthatóak,
árfolyam és kamatkockázat-mentesek.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Dobos József
t (+36 1) 319 2707/124
jozsef@vanessia.hu

Munkahelyi képzések 100%-os támogatással

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok számára - TAMOP-
2.1.3.

Pályázók köre

 mikro vállalkozások
 kisvállalkozások
 középvállalkozások
 nagyvállalatok
 nonprofit társaságok

Akár induló cégek is!

Támogatható tevékenységek köre

1. Szakmai képzések
2. Idegen nyelvi képzések
3. A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
4. Számítástechnikai, informatikai képzés
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Külső képzés esetén kizárólag intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe, és a megvalósuló képzések minimum 50%-ának program-
akkreditációval 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.

- 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) (ez a költség csak közép- és
nagyvállalatoknál számolható el)

- A bírálatnál előnyt jelentő képzések:
- információs kommunikációs technológiák,
- zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
- idegen nyelvi képzések.



___________________________________________________________________________

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

A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 3 és maximum 18
hónapra tervezheti.

Támogatás mértéke és összege

TAMOP-2.1.3-11/A Alapeset
támogatási
intenzitás

Igénybe
vehető plusz
%

Maximális
támogatási
intenzitás

Támogatás összege

De minimis támogatás
igénybe vétele esetén 100% - 100%

maximum

10 millió Ft (mikro-,
kisvállalkozás)

50 millió Ft
(középvállalkozás)

150 millió Ft (nagyvállalat)

Képzési támogatás
igénybe vétele esetén

 Általános
képzés 60%

a)+10%

b)+20%
80%

 Speciális
képzés

25%
a)+10%

b)+20%
55%

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 konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu

Innováció és K+F témában számos pályázati lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére

Az innovációs és K+F témájú pályázatokon belül számos konstrukció létezik. Elsősorban a vidéki
régiókban (Pest megyén kívül) érhető el több lehetőség, de a Közép-Magyarországi Régióban is van
nyitott innovációs pályázat.

Pest megyén kívül elérhető pályázatok:

KKV-k és nagyvállalatok részére is:
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Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

A pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek:

a. Alapkutatás legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig.
b. Ipari kutatás.
c. Kísérleti fejlesztés, min. az elszámolható költségek 25 %-át meg kell haladnia az ilyen

típusú projekttevékenységnek.

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65 %-a, konzorcium
esetében a projekt összes elszámolható költségének 75%-a. Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 40.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

A pályázat célja olyan vállalkozások technológiai innovációs tevékenységének támogatása, amely
meglévő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztésére irányul.

Támogatható tevékenységek:

 Kísérleti fejlesztés
 Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 Információs technológiafejlesztés (új hardver, szoftver, betanítás)
 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 Piacra jutás támogatása
 Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Az elnyerhető támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 50 %-a. Az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege: min. 15.000.000 Ft, max. 1.000.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások részére:

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére

Támogatható tevékenységek:

a) Munkatársak alkalmazása
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A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés -
megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott
projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

b) Eszközbeszerzés

o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,

o szállítás és üzembe helyezés,

o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),

o az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására
vagy kapacitásbővülést eredményez.

c) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

o Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

o Iparjogvédelmi szolgáltatások díja

d) Információs technológia fejlesztés

o Új hardver

o Szoftver (egyedi szoftver kivételével)

Az elnyerhető támogatás mértéke max. az összes elszámolható költség 65 %-a. Az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max. 25.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. december 31.

A Közép-Magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye) elérhető pályázat:

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a Közép-Magyarországi Régióban

A pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek:

a. Alapkutatás legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig.
b. Ipari kutatás.
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c. Kísérleti fejlesztés, min. az elszámolható költségek 25 %-át meg kell haladnia az ilyen
típusú projekttevékenységnek.

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70 %-a. Az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40.000.000 Ft, maximum 700.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2012. október 15.

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu

Hírek

Változások a K+F költségek elszámolásában 2012-től

2012-tol több tekintetben is változtak a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok. Bár a
vállalkozások egy része ennek következtében elvesztheti a K+F tevékenységéhez fűződő
adókedvezményt, összességében azonban elmondható, hogy a törvénymódosításoknak
köszönhetően átláthatóbbá válik a kutatásfejlesztéshez kapcsolódó szabályozás. Lényeges változás,
hogy míg korábban több jogszabály is definiálta a kutatásfejlesztéshez kapcsolódó fogalmakat, addig
most az innovációs törvényben foglaltakat kell alkalmazni e tevékenységek adózási megítélésére
vonatkozóan. Az új definíció többek között K+F tevékenységnek tekinti a kereskedelmi forgalomba
nem kerülő prototípus fejlesztését is. Ezzel egyidejűleg megszűnik a Frascati kézikönyvre történő
hivatkozás (a kézikönyv az OECD államok által általánosan elfogadott dokumentum a kutatás-
fejlesztési tevékenység beazonosítását megkönnyítendő). A társasági adó korábbi szabályai szerint
az adózók az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között,
továbbá a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 10 százalékának megfelelő
összegű adókedvezményt vehettek igénybe. Ez a lehetőség 2012-től megszűnt. Ugyanakkor nem a
vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül (így adóalap növelő 2012-tol) a
K+F tevékenység közvetlen költsége, ha az adózó vállalkozási tevékenységéhez nem kapcsolódik.

Mindemellett új fogalomként került be a társasági adó törvénybe a saját tevékenységi körben végzett
kutatásfejlesztés. Az új szabályozás szerint a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység
közvetlen költségének minősül a saját eszközökkel és alkalmazottakkal végzett tevékenységen felül a
kutatásfejlesztési megállapodás alapján, közös kutatás-fejlesztési tevékenység keretében egymás
között megosztva végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége is. Így tehát változatlanul
lehetőség van a társasági adóalap csökkentésére, ha a tevékenység megfelel a fenti definíciónak.

A kutatás-fejlesztés szabályainak változása következtében 2012-től nem csökkenthető az innovációs
járulék éves összege a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység közvetlen költségeivel,
illetve a nonprofit kutatóhelytől saját tevékenységhez igénybevett K+F tevékenység költségeivel. A
kutatás-fejlesztési tevékenységek elszámolása kapcsán a jogszabályi átalakítás mellett további
segítséget nyújthat a vállalkozások számára.

„A társasági adó korábbi szabályai szerint az adózók az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a
kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között, továbbá a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel
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elszámolt bérköltség 10 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehettek igénybe. Ez a
lehetőség 2012-től megszűnt.”.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mely kérelemre minősíti a projekteket a K+F szabályozás
szempontjából. A Hivatal határozatában igazolja az adott projekt kutatás-fejlesztési tevékenységgé
minősítését, így ennek birtokában a társasági adóalap kockázat nélkül csökkenthető a felmerült
költségekkel. A Hivatal a fenti munkáért szolgáltatási díjat számít fel.

A változások további részleteiről és gyakorlati módosításokról érdeklődjön partnerünktől:

Kiss Gábor – Finacont Kft.
t (+36 1) 345 0092
gabor.kis@finacont.com

Júliustól újra elérhető a fotovoltaikus rendszerek kiépítését támogató KEOP pályázati
konstrukció

Várhatóan 2012 júliusától ismét kiírásra kerül a tavaly nagy népszerűségnek örvendő KEOP-420/A
Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című
pályázati konstrukció. Információink szerint a feltételrendszer megegyezik a tavalyi pályázati
konstrukció feltételeivel.

A támogatható tevékenységek köre

Röviden összefoglalva: A pályázat kifejezetten a megújuló energiaforrások hasznosítására törekszik.
Ezek közül azonban lehatárolt tevékenységek támogathatóak, ezek az alábbiak:

1. Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
2. Használati meleg vízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése

megújuló energiaforrásból
4. Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével

Telepíthető rendszerek:

a. napkollektor rendszer telepítése
b. szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
c. hőszivattyús rendszerek (kivéve levegő-levegő rendszer)
d. napelemes rendszer telepítése

A pályázók köre a magánszemélyeken kívül szinte mindenkit felölel, méretbeli korlátozás nem áll
fenn.

 vállalkozás
 költségvetési szervek
 nonprofit szervezet
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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

A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a vállalkozás
nagyságától és a régiótól függően 50-85% között alakul. A támogatási összeg minimum 1 millió,
maximum 50 millió Forint lehet.

Jellemzően:

- vállalkozások 50-60%
- állami szervezetek 85%

A konstrukció további részleteiről és a pályázás folyamatáról érdeklődjön munkatársunktól:
Miklós István
t (+36 1) 319 2707/121
istvan@vanessia.hu

Sikertörténet

Komplex technológiai fejlesztés a Sofém Kft.-nél

A debreceni székhelyű Sofém Kft. több mint 15 évvel ezelőtt alakult fémhulladék nagykereskedelme fő
tevékenységi körrel. A megalakulásakor telephellyel még nem rendelkező cég mára egy 13 000 m2-es
saját tulajdonú területen végzi tevékenységét. A gyors növekedés és siker egyik oka a, hogy a
menedzsment folyamatosan igyekezett növelni a hozzáadott értéket és diverzifikálni a tevékenységet.
Ennek jegyében kialakítottak egy porszóró-üzemet és elindították a konténergyártást. 2010-ben a
vállalkozás tovább kívánta folytatni addigi igen sikeres stratégiáját és fejlesztési elképzeléseivel
megkereste a Vanessia Kft. munkatársait. Ennek során közösen kialakításra került egy átfogó projekt.
Egyik eleme ennek egy úgy műhelycsarnok építése, ahol a beérkező fémhulladékok bontását egy 10
tonnás híddaru segíti. Ezzel lehetővé vált, hogy a hulladékként érkező nagyméretű gépeket
szétbontsák és a kinyert fémet megfelelően osztályozva, magasabb áron értékesítsék. A fejlesztés
másik eleme volt egy építőipari-munkagép szerelő csarnok felépítése, amivel egy olyan Kelet-
magyarországi szerelőbázist alakítottak ki, mely alkalmas a túlméretezett építőipari gépek
szerelésére, felújítására típustól függetlenül.

A két részprojektet összevonva 2009 második felében benyújtásra került a vállalkozás pályázata. A
pályázatban részletesen vázolt fejlesztések zöld utat kaptak a Közreműködő Szervezettől, ahol a
200 551 000 Ft összköltségű projektet, 100 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek
találtak. Mára már sikeresen befejeződött a projekt, amit egy ünnepélyes átadórendezvénnyel zártak
le.


