2012. októberi hírek

Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak
Telephelyfejlesztés 3 régióban: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása
Hírek
Önerő támogatás a közszférához tartozó szervezeteknek
Több uniós forrás jut a vállalkozásoknak
Két újabb foglalkoztatási program indul pályakezdőknek
A megújuló energiaforrások közül várhatóan a szilárd biomassza játssza majd a
legnagyobb szerepet
Módosult a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára (KHG) érdekében kiírt pályázat felhívása
Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak
Telephelyfejlesztés 3 régióban: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása GOP2012-2.2.4
Hírek
Kereskedelemfejlesztési pályázat, akár 100%-os támogatással
Ezek a legnépszerűbb pályázatok
Tízezreket spórolhat egy jó bankszámlával
Új energetikai pályázatok!!!
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP2012-4.10.0/A
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint
biometán termelés KEOP-2012-4.10.0/C
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva „A”
konstrukció KEOP-2012-5.5.0/A
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Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva „D”
konstrukció KEOP-2012-5.5.0/D
Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak
Az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című
felhívás felfüggesztését az NFÜ feloldja2012. október 12.
Telephelyfejlesztés 3 régióban: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl
Hírek
Pénzt takaríthat meg Magyarország
A borászati beruházások támogatására 1,1 milliárd forint jut

Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Folyamatosan benyújtható 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%.

Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak
Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak többek között
innovatív tevékenységeik finanszírozására, eszközbeszerzésre, ingatlan és infrastrukturális
beruházásra, információs technológia fejlesztésre. Az igényelhető összeg 25-500 millió Ft, a
támogatás mértéke 50%. Beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás, amely a végtermék
előállítási fázisa során alkatrészt / részegységet / adalékanyagot / know how-t állít elő a végtermék
gyártója részére, így saját terméke nem kerül közvetlenül kereskedelmi forgalomba a végfelhasználó
részére, mivel azt más vállalkozások tovább feldolgozással alakítják végtermékké.

Telephelyfejlesztés 3 régióban: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl
KKV-k pályázhatnak meglévő, működő telephelyük modernizációjára és bővítésére, telephely-cserére,
új telephely kialakítására, a telephely kihasználtságának növelésére. Határidő: 2012. november 26.

Pályázhat: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz.
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melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy teljes fő volt.
Támogatható:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
Önállóan nem, csak a fentiekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás
betelepülésének, működésének, továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés.
Támogatás: az elszámolható összköltség 50-70%-a, minimum 10 millió Ft, maximum: 100 millió Ft.

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%.

Hírek
Önerő támogatás a közszférához tartozó szervezeteknek
Október 16-tól kezdve lehetőségük van azoknak a közszférához tartozó szervezeteknek köztük helyi
önkormányzatoknak, amelyek már rendelkeznek szerződéssel Európai Regionális Fejlesztési Alapból
vagy a Kohéziós Alapból megvalósuló projekt(ek)re, az NFÜ részére igénybejelentést benyújtani a
projekthez kapcsolódó visszatérítendő vagy nem visszatérítendő önerő támogatásra. Az olyan
számlák önerő tartalmára, amelyeket az igénylő még nem nyújtott be elszámolásra. A keretösszeg 30
Milliárd Ft.
7. § (1) Az önerő-támogatási döntés meghozatala során figyelembe
kell venni a) az érintett miniszter véleményét,
b) a projekt műszaki
előrehaladottságát,

és

pénzügyi

megvalósításának
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c) a projekt megvalósítása derogációs kötelezettséghez való
kapcsolódását,
d) a projektnek az érintett operatív program pénzügyi és fizikai mutatóinak teljesüléséhez való
hozzájárulását, e) a kérelmező által előterjesztett indokokat,
f) a projekt megvalósításához
megfontolásokat.

fűződő

nemzetstratégiai

(2) A felterjesztett kérelmekről a döntéshozó folyamatos elbírálás keretében, a kérelem
előterjesztésétől számított 15 napon belül dönt. A döntésre nyitva álló határidő a kérelem EMIRrendszerbe történő hiánytalan feltöltésével kezdődik

Több uniós forrás jut a vállalkozásoknak
Gyökeresen megváltozik az európai uniós források elosztása 2014 és 2020 között, a fejlesztési
pénzek nagy részét a vállalkozások kaphatják - mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Móron, a II. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon.
Novemberben kerül az unió elé a magyar forráselosztási elképzelés, amely szerint a következő hét
évre jutó várhatóan 20 milliárd euróból 60 százalékot gazdaságfejlesztésre, ezen belül 46 százalékot
vállalkozásfejlesztésre, 14 százalékot területfejlesztésre, további 10-10-10 százalékot közlekedési,
energetikai és humánerőforrás-fejlesztésre, 7 százalékot a központi régió és Budapest fejlesztésére
fordítana Magyarország, 3 százalékot pedig tartalékolna - közölte a miniszter.
Megjegyezte, 2007-2013 között a vállalkozások fejlesztésére, ezen keresztül gazdaságfejlesztésre az
összes forrás 14-16 százaléka jutott. "A Kárpát-medencében tudunk igazán növekedni és nem csak a
magyar államhatárokon belül. A növekedési és beruházási fordulatot a Wekerle-tervre kell építeni" –
fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter, utalva a magyar gazdaság Kárpát-medencei növekedési
stratégiájára.
Matolcsy György hozzátette: Magyarország bizonyította, hogy kreatív, szokatlan, de mégis hatékony
gazdaságpolitikával egyszerre képes csökkenteni államadósságát, a családok devizaadósságát és
képes 3 százalék alatt tartani költségvetési hiányát. Úgy vélte, már csak egyetlen dolgot kellene
bizonyítani: "képesek vagyunk gyors gazdasági növekedésre". Szerinte ehhez beruházásokra van
szükség, amit a kreatív gondolat, a keleti nyitás és a nyugati integráció hozhat meg.
A tárcavezető kiemelte, hogy történelmi lehetőség előtt áll a Baltikumtól az Adriai-tengerig terjedő
térség, amelynek középpontjában a Kárpát-medence áll. Felzárkózhatunk Európa nyugati feléhez és
helyet cserélhetünk az eurózóna déli térségével – mondta. Hozzátette, a tervekből programokat kell
csiszolni a következő hónapokban, hogy készen álljon az ország és a Kárpát-medence a lehetőség
kihasználására.
A Wekerle-tervvel kapcsolatban javaslattal is élt. Az eddigi öt kitörési pont - a jármű- és gépipari
beszállítói együttműködések területe, a zöldgazdaság, az élelmiszergazdaság, a turizmus és
egészségipar, valamint a kreatív ipar és az infokommunikációs szektor - mellé hatodikat vetett fel: az
úgynevezett kékgazdaság fejlesztését, amely a víz védelméről szól. Úgy fogalmazott, hogy ezt a
felbecsülhetetlen értéket védeni kell, ezért sok száz víztározóra van szükség. Közölte: Magyarország
a jövő évtől 200 víztározó építését kezdi meg.
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A Wekerle-tervről mint a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájáról szóló
előterjesztést a kormány 2012. július 4-i ülésén tárgyalta és fogadta el. A kezdeményezés egy évvel
ezelőtt Mórról indult: Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Wekerle-emlékév keretében
megrendezett Kárpát-medencei közgazdász-találkozón jelentette be.

Két újabb foglalkoztatási program indul pályakezdőknek
Két újabb foglalkoztatási program indul pályakezdő fiataloknak uniós forrásból, a pályázatokat még
ebben az évben, de legkésőbb a jövő év elején kiírják – jelentette be Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára.
A gyakornoki program keretében mikro-, kis- és középvállalkozások kaphatnak kilenc hónapig teljes
vagy részleges bér- és járuléktámogatást, ha gyakornokot vesznek fel. A keret 8,5 milliárd forint, ez a
tervek szerint 4000 és 10 000 közötti fiatal elhelyezkedését segíti majd. A másik konstrukció
keretében a létszámukat bővíteni kívánó non-profit szervezetek fiatal, elsősorban pályakezdő
munkanélküliek alkalmazásához kaphatnak bértámogatást 12 hónapon keresztül. A tervezett 5 milliárd
forintból 1600-2700 fiatal munkába állása támogatható. Ezt a pályázatot a hat konvergencia régióban
írják majd ki. Mindkét program során új munkahelyeket kell létrehozni, a programok a munkához
kapcsolódó béreket és járulékokat, a mentorálást, valamint a munkahely létrehozásához szükséges
eszközbeszerzést is támogatják – emelte ki Czomba Sándor. Ahogy az Európai Unió országaiban,
Magyarországon is gond a fiatalok magas munkanélkülisége. A kormány ezért az elmúlt hónapokban
több olyan lépést tett, ami kifejezetten a pályakezdő fiatalok munkához jutását segíti – közölte az
államtitkár. Czomba Sándor emlékeztetett: az Első munkahely garancia program keretében október
közepéig több mint 8000 kérelem érkezett be, 6627 pályakezdő pedig már munkába is állt. Az eddig
megítélt támogatás összege csaknem 3,2 milliárd forint. Összesen körülbelül 7500 fiatal tud majd
elhelyezkedni a támogatás segítségével, soha ilyen gyorsan és ilyen nagy számban pályakezdők még
nem helyezkedtek el Magyarországon – tette hozzá.

A megújuló energiaforrások közül várhatóan a szilárd biomassza játssza majd a legnagyobb
szerepet
A megújuló energiák, és azon belül is a biomassza melletti kormányzati elköteleződést mutatja, hogy
három jelentős stratégia is tartalmazza az ezzel kapcsolatos terveket: a Megújuló Energia –
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020, a Nemzeti
Energiastratégia 2030-ig, valamint a Nemzeti Vidékstratégia.
A 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégia a megújuló energiákon belül is kiemelt szerepet szán a
biomasszának, a fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergiafelhasználásban a mai 7 százalékról 2030-ig 20 százalék közelébe emelkedik. A megújuló
energiaforrásokon belül prioritást kapnak a biogáz- és biomassza-erőművek, valamint a geotermikus
energiahasznosítás formái.
Czerván György kiemelte: "a vidéki energiaellátás esetében a decentralizált, kisebb kapacitású, helyi
nyersanyagbázisra épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomassza-, illetve
biogázerőművek megvalósítását tartjuk reálisan megvalósíthatónak és támogatandónak".
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Módosult a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
(KHG) érdekében kiírt pályázat felhívása
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-,
kis- és középvállalkozások számára (KHG)” című (GOP-2011-2.1.1/KHG, illetve KMOP-20111.2.1/KHG kódszámú) kiírás pályázati felhívása, az alábbiak szerint:
- A 1333/2012. (IX. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint módosult a pályázati felhívás
keretösszege. A fent említett Korm. Határozat alapján a GOP-2.1.1. konstrukcióra rendelkezésre álló
keret 105 milliárd forint.
- A pályázati felhívás C.3. Nem elszámolható költségek köre pontjában töröltük a következő mondatot:
“Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás
odaítélésére nincs lehetőség.”

Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Folyamatosan benyújtható 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%.

Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak
Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak többek között
innovatív tevékenységeik finanszírozására, eszközbeszerzésre, ingatlan és infrastrukturális
beruházásra, információs technológia fejlesztésre. Az igényelhető összeg 25-500 millió Ft, a
támogatás mértéke 50%. Beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás, amely a végtermék
előállítási fázisa során alkatrészt / részegységet / adalékanyagot / know how-t állít elő a végtermék
gyártója részére, így saját terméke nem kerül közvetlenül kereskedelmi forgalomba a végfelhasználó
részére, mivel azt más vállalkozások tovább feldolgozással alakítják végtermékké.

Telephelyfejlesztés 3 régióban: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl
KKV-k pályázhatnak meglévő, működő telephelyük modernizációjára és bővítésére, telephelycserére, új telephely kialakítására, a telephely kihasználtságának növelésére. Határidő: 2012.
november 26.

Pályázhat: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz.
melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek éves átlagos
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statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy teljes fő volt.
Támogatható:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
Önállóan nem, csak a fentiekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás
betelepülésének, működésének, továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés.
Támogatás: az elszámolható összköltség 50-70%-a, minimum 10 millió Ft, maximum: 100 millió Ft.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása GOP-20122.2.4
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%.

Hírek
Kereskedelemfejlesztési pályázat, akár 100%-os támogatással
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatot ír ki 2012. április 14. és 2013.
június 30. között megkezdett külpiaci projektek megvalósítására. A pályázat kiemelten támogatja
azokat a magyar mikro, kis- és középvállalkozásokat, amelyek magas magyar hozzáadott értéket
jelentő termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő.
A pályázat alapvető célkitűzése a kkv-k magyar exportban jelenleg alacsony részarányának növelése.
A rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását kívánja elősegíteni.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 400 millió forint. A
pályázatok benyújtása 2013. január 16-ig lehetséges. 2012. április 14. és október 11. között
megvalósult projektekre csak a HITA által visszaigazolt szándéknyilatkozattal rendelkezők nyújthatnak
be pályázatot.
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Ezek a legnépszerűbb pályázatok
Leginkább az önmaguk és a dolgozóik fejlesztésére szereznének uniós forrást a kis- és
középvállalkozások (kkv), de népszerűek az innovációt támogató pályázatok is. Olyan pályázat egy
sem volt, amire ne lett volna legalább egy jelentkező.
Az egyik legnépszerűbb pályázat a mikrovállalkozások fejlesztésére kiírt volt - közölte az NFÜ. A
tender népszerűsége annak is köszönhető, hogy mindössze 10 százalékos önerőt igényel, ezen kívül
egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhették a támogatást, úgy, hogy e mellé a
piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosítottak, így pedig - legalábbis a
pályázati kiírás szerint - a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósulhat meg. És hogy
mire lehet pénz szerezni? Eszközbeszerzésre, infrastrukturális, és ingatlan-beruházásra, valamint
információs technológia-fejlesztésre, tehát pont azokra, amikre egy magyar vállalkozás költ, ha
fejleszteni akar.
Ezek után nem meglepő, hogy a kis cégek pillanatok elkapkodták a forrást, a központi régióban
például már fel is függesztették a pályázatot, hiszen egy hónap alatt érkezett majd 15 milliárd forintnyi
igény kimerítette az eredetileg tervezett keretet. Ezzel szemben az ország többi pontján az év végéig
még van idő pályázni - legalábbis a jelenlegi állás szerint, hiszen addig akár el is fogyhat a pénz -,
miután a 81 milliárdos keretre érkező 5840 pályázat "csak" 32,92 milliárd forintot kötött le.
Ugyancsak kiemelt népszerűségnek örvend a "Munkahelyi képzések támogatása mikro-és
kisvállalkozások számára" elnevezésű tender: a pályázatot március legvégén írták ki és júniusra már
le is zárták, mivel a hatmilliárd forintos keretre 11,77 milliárdos igény érkezett a 2311 pályázótól. A
támogatás keretében a szakmai képzéseken túl idegen nyelvet tanulhattak a támogatott cégek
dolgozói, de számítástechnikai és informatikai képzés is megvalósítható volt. Ezen kívül támogatták a
vállalkozások működésével kapcsolatos képzéseket, de akár külföldön megvalósuló képzésekre is
lehetett pénz szerezni.
Amennyiben pontosabb képet szeretnénk kapni a cégek képzési szokásairól, úgy a KSH legfrissebb,
2010-es adatokat feldolgozó kiadványa a válasz: eszerint a vállalkozások leginkább a csapatmunka, a
problémamegoldó-, valamint a műszaki, gyakorlati és munkaspecifikus készségek fejlesztését
tartották a legfontosabbnak, de a válaszolók közel negyede a műszaki, gyakorlati, munkaspecifikus
készséget is kiemelte. Összességében a hagyományos szakmai képzést nyújtó vállalkozások
egynegyede biztosított idegen nyelvi képzést, és több mint 20 százalékuk munkavállalóik speciális,
szakmai informatikai készségeik fejlesztéséhez is hozzájárult. Csapatmunkát, problémamegoldó
készségeket a kis és közepes cégek 15 százaléka fejlesztett. A legnagyobb óraszámban azonban
műszaki, gyakorlati vagy munkaspecifikus ismereteket oktattak.
Az eddig említetteken kívül még egyet emelt ki az NFÜ, mégpedig a Piacorientált kutatás-fejlesztés
támogatása a közép-magyarországi régióban tárgyú pályázatot. Ennek népszerűségét jól mutatja,
hogy a 6 milliárdos keretre háromszoros igény érkezett, így az eredetileg tervezett négy beadási
szakasz helyett már az első körben kimerült a keret. Egy másfél hónapos szünet után azonban 11,27
milliárd forinttal újra feltöltötték a keretet, így augusztusban ismét lehetett pályázni olyan - agrár-,
műszaki-, orvosi- vagy természettudományi területen megvalósuló - kutatás-fejlesztési tevékenységek
támogatására, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképest termékek,
szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
Persze kérdés, hogy a pályázatok mekkora hányada éri el a tényleges célját. A megkérdezett
pályázatíró cégek szerint egyre inkább, ám nem mindig volt ilyen a helyzet: a kezdeti 2006-2008-as
időszakban kifejezetten gyakori volt, hogy trükkökkel próbáltak meg plusz forrást találni a

___________________________________________________________________________
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

vállalkozások. Ekkor még nem volt leszabályozott rendszer, nem volt gyakori ellenőrzés, de nagy
gondot okozott az ellenőrök tapasztalatlansága is, hiszen gyakran azt sem tudták mit kell ellenőrizni,
mire kell odafigyelni - mondta Korn Beatrix, a Vanessia Kft. ügyvezető igazgatója. Ugyanakkor mára
már kiforrott az ellenőrző rendszer, sok a helyszíni vizsgálat, így a trükköző cégek hamar lebuknak mondta a vezető.

Amikor nem érik el a célt
A legnépszerűtlenebb pályázatoknál az előzőekkel ellentétben nem az a legfontosabb szempont, hogy
hányan jelentkeznek rá, hiszen például néhány kiemelt projektnél alapvetően kevés a beérkező
pályázat van. A sikertelenség mértékét inkább az adja, hogy a kiíró által vártnál jóval kevesebben
jelentkeztek rá (olyan pályázat egy sem volt, ahol ne lett volna legalább egy jelentkező). Az ilyen
esetek akkor fordulnak elő a leginkább az NFÜ szerint, amikor olyan uniós elvárásoknak kell
megfelelni, amelyek "a hazai környezetben nem mindig találjál meg a kellő fogadtatást".
Ilyen volt például a Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára (Kombinált Hitel Garanciával - KHG) a Közép-Magyarországi régióban, amely a tervezettnél
korábban zárult le és a keretösszege is csökkent a kiírás alatt. A pályázat célja az lett volna, hogy kisés középvállalkozások különféle belső fejlesztéseit (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás,
marketing) támogassák "KHG" eljárás segítségével annak érdekében, hogy ezen beruházások révén
fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat
szerezhessenek.
Hasonló példa a Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG), amelynek a keretösszege
ugyancsak csökkent a kevés beérkező pályázat miatt, de még pályázható 2012. december 31-ig.
Ezen kiírás célja, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk
nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával segítsék
a kkv-k versenyképességét - ám eddig túl nagy igény erre nem mutatkozott.

Tízezreket spórolhat egy jó bankszámlával
A kgfb után a bankszámlaváltásban számít komoly versenyre a biztositas.hu, amely épp ezért olyan
összehasonlító oldalt alkotott, ahol a tájékozódás mellett azonnali számlaváltás-indítást is lehetővé
tesz.
Új üzletágba, pénzügyi szolgáltatások piacára lépett a biztositas.hu. A korábbi kgfb-összehasonlító
kalkulátorok sikere okán - 130 milliárd forintról 80 milliárd forintra zsugorodott a piac díjbevétele annak
köszönhetően, hogy plasztikussá váltak a díjak az ügyfelek számára - bankszámlaváltó
szolgáltatással lép piacra a portál - jelentette be Rácz István, a biztositas.hu ügyvezetője.
A társaság 12 bank 70 számlatermékét dolgozta fel és tette összehasonlíthatóvá. A számlavezetés
piaci átlagdíja évi 25 ezer forint felett van, miközben a legolcsóbb termék évi 4 ezer forintba kerül. A
társaság az ügyfél által megfogalmazott igényei alapján igyekszik paraméterezni a bankok ajánlatát.
Miután a bankszámla megtartása átlagosan 5 év körüli, egy jó bankszámla-csomag kiválasztásával
akár több, mint 100 ezer forintot lehet megspórolni - vélekedett Rácz István. Míg 4 millió kgfbszerződést tartanak nyilván, addig hazánkban 9 millió bankszámla-szerződés van érvényben, így a
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piac jól látható. A társaság szerint kezük alá dolgozik az a felmérés is, amely a közelmúltban arról
számolt be, hogy az ügyfelek 24 százaléka elégedetlen jelenlegi bankjával. A bankváltást elősegíti,
hogy uniós előírásként 2009. óta a számlaváltás adminisztratív terheinek

Új energetikai pályázatok!!!
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-20124.10.0/A
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni
a
decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A
pályázat keretében igényelhető támogatás napkollektor, napelem és szilárd biomassza (apríték,
pellet, faelgázosító) kazánok beszerzésére, kiépítésére 1-60 millió forint értékben.
1. Pályázók köre
-

Vállalkozás (1,2)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (3)
Nonprofit szervezet (5,6)
Átmeneti és technikai besorolások (7,8,9)

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén
megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.
2. Támogatható tevékenységek köre
I.
II.
III.
IV.
V.

Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni
vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló
energiaforrásból

Telepíthető rendszerek:
a) napkollektor rendszer
b) szilárd biomassza alapú energetikai rendszer
c) napelemes rendszer max. 50kW háztartási méretű kiserőmű
3. Támogatás
A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a vállalkozás
nagyságától és a régiótól függően 30-65% között alakul. A támogatási összeg minimum 1 millió,
maximum 60 millió Forint lehet.
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Jellemző támogatási intenzitások:
-

vállalkozások esetén 50-65%
állami szervezetek esetén 85%

4. Elszámolható költségek:
Közbeszerzés, Tervezési díjak, Építési munkák, Eszközbeszerzés, Mérnöki feladatok, Tájékoztatásnyilvánosság, Tervezés Tanulmányok, Egyéb (hatósági díjak, engedélyek értékbecslés stb.)

A pályázatok benyújtása várhatóan 2012. decembertől lesz lehetséges.
Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérem hívja Miklós István Gábort a
+36(30)381-5390-s számon!
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán
termelés KEOP-2012-4.10.0/C
A pályázat kiemelt célja a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti
terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló
villamos energia szerepének növelése.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére,
termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. A pályázat támogatja a
földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is.
1. Pályázók köre (KSH besorolás szerint)
-

Vállalkozás (1,2)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (3)
Nonprofit szervezet (5,6)
Átmeneti és technikai besorolások (7,8,9)

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén
megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.
2. Támogatható tevékenységek köre
1) Napenergia alapú villamosenergia termelés
2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
3) Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia
hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása
4) 4) Biogáz-termelés és felhasználás
5) 5) Geotermikus energia hasznosítása
6) 6) Szélenergia-hasznosítás

___________________________________________________________________________
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

3. Támogatás
Jelen pályázati konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a
vállalkozás nagyságától és a régiótól függően 30-65% között alakul. A támogatási összeg minimum 1
millió, maximum 60 millió Forint lehet.
Jellemzően:
-

vállalkozások 50-65%
állami szervezetek 85%

Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, de maximum 1
milliárd Ft lehet. A pályázati felhívás C1.1. a és b pontjában részletezett tevékenységek esetében az
elnyerhető támogatási összegnek meg kell haladnia a 60 millió Ft-ot. (Napenergia hasznosítás –
Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek és hálózatra nem
kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek)
4. Elszámolható költségek:
Ingatlan vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni jog megszerzése, Vagyoni értékű jog és szellemi termék
megszerzése, Terület előkészítés, Területrendezés, Sajátos technológiai műveletek, Építési munkák,
Eszközbeszerzés, Projekt menedzsment, Közbeszerzés, Mérnöki feladatok, Tájékoztatás
nyilvánosság,
Tervezés Tanulmányok, Egyéb (engedélyek értékbecslés stb.)
A pályázatok benyújtása várhatóan 2012. decembertől lesz lehetséges.
Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérem hívja Miklós István Gábort a
+36(30)381-5390-s számon!
Épületenergetikai fejlesztések
konstrukció KEOP-2012-5.5.0/A

megújuló

energiaforrás

hasznosítással

kombinálva

„A”

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek
épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is),
energiatakarékosság,- hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához.

1. Pályázók köre (KSH besorolás szerint)
-

Vállalkozás (1,2) (csak KKV)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (3)
Nonprofit szervezet (5,6)
Átmeneti és technikai besorolások (7,8,9)

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.
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2. Támogatható tevékenységek
A. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
B. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a
vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
C. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
D. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
3. Támogatás
Jelen pályázati konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől 60-100%
között alakul.
Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet; Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet;
100% állami tulajdonban álló, közfeladatot ellátó, hatósági árral dolgozó és/vagy veszteséges állami
cégek (új GFO 711) esetében a támogatási maximális mértéke 100 %.
A pályázat által támogatható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket tartalmazó projektek
esetében:
a. Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső nyílászárók cseréjére is
vonatkozik, vagy a nyílászárók megfelelnek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti
előírásoknak.
b. Kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából
c. Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, (kizárólag saját felhasználásra,
villamos és hőenergia értékesítés nélkül)
d. Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
e. Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
f. Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
g. Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,
h. A közvilágítás energiatakarékos átalakítása (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok
ellátásával megbízott pályázó esetében): a lámpatestek, fényforrások, előtétek és az
energiamegtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje. (Új
közvilágítási oszlopok építése vagy a meglévő oszlopok cseréje nem támogatható.)
i. Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
j. A fenti projekttípusokon kívül a 7/2006 TNM rendelet 1 § (2) d) pont által meghatározott
épületek esetében
Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások
esetében minimum 1 millió Ft, maximum 60 millió Ft lehet.
A fentieken túli projektek esetén a 60 millió forint alatti támogatási igényű kombinált projektek a
KEOP-2012-5.5.0/C konstrukcióba nyújtandók be.
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4. Elszámolható költségek:
Ingatlan vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni jog megszerzése, Vagyoni értékű jog és szellemi termék
megszerzése, Terület előkészítés, Területrendezés, Sajátos technológiai műveletek, Építési munkák,
Eszközbeszerzés,
nyilvánosság,

Projekt

menedzsment,

Közbeszerzés,

Mérnöki

feladatok,

Tájékoztatás

Tervezés Tanulmányok, Egyéb (engedélyek értékbecslés stb.)
A pályázatok benyújtása várhatóan 2012. decembertől lesz lehetséges.
Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérem hívja Miklós István Gábort a
+36(30)381-5390-s számon!
Épületenergetikai fejlesztések
konstrukció KEOP-2012-5.5.0/D

megújuló

energiaforrás

hasznosítással

kombinálva

„D”

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az
egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság hatékonyság és saját termelésű megújuló energiafelhasználás
- fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A
konstrukció elsősorban kis projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függő
mértékben. Kizárólag a kisebb összegű (1-60 millió forint támogatási igényű) beruházások
támogathatóak.

1. Pályázók köre (KSH besorolás szerint)
-

Vállalkozás (1,2) (csak KKV)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (3)
Nonprofit szervezet (5,6)
Átmeneti és technikai besorolások (7,8,9)

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.
2. Támogatható tevékenységek
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban
érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.
Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a
vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:
-

Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
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Napkollektoros rendszer kialakítása épület használati melegvíz igény részbeni vagy teljes
kielégítése céljából
Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy
teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek
villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó teljes költségnek a projekt támogatható költségének
minimum 10%-át el kell érnie. A benyújtott pályázatok esetében az energiahatékonyság fokozására
irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább az 50%-ot a projekt
elszámolható költségén belül.
3. Támogatás
Jelen pályázati konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől,
vállalkozás esetében nagyságától függően 60-100% között alakul.
Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 85%; Állami közfeladatot ellátó Nonprofit
szervezet 100%.
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény
minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 60 millió Ft-ot.
Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség
10%-a kell, hogy legyen.
4. Elszámolható költségek:
Építési munkák, Projekt menedzsment, Közbeszerzés, Mérnöki feladatok, Tájékoztatás nyilvánosság,
Tervezés Tanulmányok, Egyéb (engedélyek értékbecslés stb.)
A pályázatok benyújtása várhatóan 2012. decembertől lesz lehetséges.
Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérem hívja Miklós István Gábort a
+36(30)381-5390-s számon!
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Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Folyamatosan benyújtható 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%.

Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak
Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak többek között
innovatív tevékenységeik finanszírozására, eszközbeszerzésre, ingatlan és infrastrukturális
beruházásra, információs technológia fejlesztésre. Az igényelhető összeg 25-500 millió Ft, a
támogatás mértéke 50%. Beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás, amely a végtermék
előállítási fázisa során alkatrészt / részegységet / adalékanyagot / know how-t állít elő a végtermék
gyártója részére, így saját terméke nem kerül közvetlenül kereskedelmi forgalomba a végfelhasználó
részére, mivel azt más vállalkozások tovább feldolgozással alakítják végtermékké.

Novemberben újra megjelenik a „Helyi
energiaforrásokkal” pályázati lehetőség

hő

és

hűtési

igény

kielégítése

megújuló

A pályázat keretében lehetőség van napelemes rendszerek telepítésére. A pályázati forrás mind az
önkormányzati mind a vállalkozói szektor számára remek lehetőséget jelent. Jelenleg nagyon nehéz
helyzetben vannak az önkormányzatok Magyarországon, nem kapnak a működésükhöz elegendő
forrást, gyakran az intézményeik fenntartása is gondot jelent számukra. A fenti pályázat segítségével
ki tudják váltani az intézményeik villamos-energia szükségletét egy 2-2,5 év alatt megtérülő beruházás
keretében. A vállalkozások erősíthetik a zöld energiához való elkötelezettségüket, s emellett jelentős
megtakarításokat érhetnek el.
Rövid ismertetése:
2012 novemberében ismét kiírásra kerül a tavaly nagy népszerűségnek örvendő „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
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Telepíthető rendszerek:
a.
b.
c.
d.

napkollektor rendszer telepítése
szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
hőszivattyús rendszerek (kivéve levegő-levegő rendszer)
napelemes rendszer telepítése

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

vállalkozás
költségvetési szervek
nonprofit szervezet

Területi korlátozás: csak a Közép-Magyarországi Régión kívüli megvalósítás támogatható.
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.
A támogatási intenzitás jellemzően:
-

vállalkozások esetén 50-60%
állami szervezetek, önkormányzatok esetében 85%

Az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című
felhívás felfüggesztését az NFÜ feloldja2012. október 12.

A bírálat során keletkező visszahulló források rendelkezésre állása miatt az "Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című (KEOP-2011-4.9.0 kódszámú),
2011. május 4-én határozatlan időre felfüggesztett pályázati konstrukciót 2012. október 12-ével a
rendelkezésre álló keret kimerüléséig újranyitják.
Támogatott: energiahatékonyság javítása; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés,
nyílászárócsere); intézmények, vállalkozások fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése; megújuló energia-felhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztések.

Pályázhat: Vállalkozás, ha KKV, illetve vállalkozásnak minősülő szervezetek, költségvetési szervek
és intézményeik, kivéve: Központi költségvetési és társadalombiztosítási irányító és költségvetési
szervek, központi költségvetési körbe tartozó szervek non-profit szervezetek, köz. és felsőoktatási
intézmények
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Támogatott tevékenység:
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása: a) Utólagos külső hőszigetelés, b) Külső
nyílászáró-csere c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése,
2. Intézmények, vállalkozások fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése: a) Kazánok cseréje b) Automatikus központi szabályozások c) Fűtési- és
használati melegvíz-rendszerek d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, f)
Hulladékhő hasznosítási g) Gőz hőhordozó közeg váltása h) A hőelosztó rendszerek
korszerűsítése,i) Távhőrendszerre való csatlakozás
3. Világítási rendszerek korszerűsítése

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
4. Napkollektorok 2. Biomassza, 3. Geotermális energia 4. Hőszivattyú 5. Napelemek
alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából

Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft
Kizáró okok: vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások
nem támogathatók.
Közép-magyarországi fejlesztés nem támogatott

Telephelyfejlesztés 3 régióban: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl
KKV-k pályázhatnak meglévő, működő telephelyük modernizációjára és bővítésére, telephely-cserére,
új telephely kialakítására, a telephely kihasználtságának növelésére. Határidő: 2012. november 26.
Pályázhat: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz.
melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy teljes fő volt.
Támogatható:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Önállóan nem, csak a fentiekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek:
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1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra hiánya illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás
betelepülésének, működésének, továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés.

Támogatás: az elszámolható összköltség 50-70%-a, minimum 10 millió Ft, maximum: 100 millió Ft.

Hírek
Hajrá a mikrohitelért - Már az év vége előtt elfogyhat a keret
Elképzelhető, hogy a jelentős támogatási igények és így a források kimerülése miatt korábban lezárja
az elvileg december 31-ig kiírt kombinált mikrohitel program vidéki konstrukcióját az NFÜ, így a
vállalkozásuk fejlesztését fontolgató mikrocégeknek minél hamarabb érdemes lesz beadni
pályázatukat, ha nem akarnak lecsúszni a népszerű kiírásról.
A múlt heti adatok szerint eddig közel 90 milliárd forint értékben nyújtottak be pályázatot vidéki cégek
az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) gazdaságfejlesztési operatív programjának mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztését célzó (GOP-2.1.1.) 2011-2013-as keretére – közölte a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Ez azt jelenti, hogy még több mint 15 milliárd forintnyi szabad forrásra
pályázhatnak a vállalkozások a GOP-2.1.1. keretében, miután a jelentős igények miatt az NFÜ egy
hónappal ezelőtt a korábbi 81 milliárdról 105 milliárd forintra emelte a konstrukció keretét.

Pénzt takaríthat meg Magyarország
Magyarország már kérhette és meg is kapta az uniós projektek hazai társfinanszírozásának
csökkentését – közölte Nemzetgazdasági Minisztérium.
A tárca vezetője másfél hete jelentette be, hogy a kormány 55 milliárd forintot úgy takarít meg a 2013as büdzsében, hogy 15 százalékról 5-re csökkenti a hazai társfinanszírozás arányát.
Erre egy 2011 decemberében elfogadott EU-jogszabály ad lehetőséget azon tagállamok számára,
amelyek hitelt vettek fel az EU-tól. Hazánkat így a 2008-as EU–IMF-hitel feljogosítja a csökkentett
önrész alkalmazására. A szaktárca azt is közölte: a megkötött támogatási szerződéseknél a folyósított
összeg változatlan marad, a támogatáson belül az uniós és a hazai költségvetési forrás aránya
változik.

A borászati beruházások támogatására 1,1 milliárd forint jut
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 1,1 milliárd forinttal támogatja a borászati beruházásokat, ezt
november 5-étől a már megvásárolt, kifizetett és üzembe helyezett gépekre lehet igényelni - közölte a
szaktárca.
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A VM hétfői közleménye ismerteti: a borászati gépek beruházásaihoz szükséges összeget - a múlt
évhez hasonlóan - a közösségi forrásból finanszírozott nemzeti támogatási programból teremtik elő. A
vissza nem térítendő támogatással a borászati vállalkozások teljesítményét kívánja javítani a tárca. A
támogatás mértéke a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylőknél a vásárolt gépek nettó
értékének 40 százaléka, míg a nagyvállalatoknál 20 százaléka. Az igényelt összegnek meg kell
haladnia az 1 millió forintot, de nem lehet több 100 millió forintnál.
Az 50 millió forint alatti éves árbevételű vállalkozások esetében a támogatási összeg minimumára
vonatkozó szabály nem érvényes, így a legkisebb borászatok is igénybe tudják venni a támogatást. A
támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje 2013. október 15. A VM bejelentette azt is, hogy
egyszerűsíti a borászati beruházások igénylésének eljárását, hogy csökkentse az adminisztrációs
terheket. Újdonság, hogy a jövőben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) már nem
vizsgálja a melléktermék-kivonási kötelezettség teljesítését, így a jövőben a gazdák egyszerűbben
igényelhetnek támogatást borászati beruházásokra.
A beszerezhető gépek, berendezések egy része nem Magyarországról származik, így elképzelhető,
hogy egyes, a támogatás igénylésekor benyújtott dokumentumok csak idegen nyelven elérhetőek. Az
angol nyelvű dokumentumokhoz nem kell szakfordítás, az érintett vállalkozások terhei ezzel is
csökkennek - közölte a VM. Az EU-jogszabályok értelmében a támogatás egyszerű
pótlóberuházásokra nem igényelhető, azonban a kapacitásnövelés minimális mértékét nem írják elő; a
minimumot 25 százalékban meghatározó rendelkezés hatályát veszíti. Az intézkedés a közlemény
szerint része a kormány egyszerűsítési programjának, illetve a Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési Programnak, amely a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentését, a
jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tételét célozza meg.
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