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Pályázati hírek

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban

A pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek a későbbi ipari
hasznosítás szempontjából jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, tudományos ismeretek
bővülését vagy agrár-élelmiszeripari termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak
kifejlesztését eredményezik.

Pályázók köre
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) szövetkezetek, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá
- 150 millió Ft, vagy ennél magasabb támogatási igényű projektjavaslatot megvalósítására létrehozott
konzorcium is benyújthat.
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Támogatható tevékenységek köre
K+F projekttámogatás jogcímen:
1. Alapkutatás
2. Ipari kutatás
3. Kísérleti fejlesztés
De minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen:
1. Előkészítéshez kapcsolódó költségek
2. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
3. Projekt koordinációs tevékenység
4. Iparjogvédelmi tevékenység

Pénzügyi feltételek
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum
40.000.000 Ft, maximum 1.500.000.000 Ft.
-

Konzorciumban csak 150 millió Ft feletti támogatás igénylése esetén lehet pályázni.
Konzorciumi tagonként minimum 40 millió Ft támogatás igénylése szükséges.
Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át vállalkozásoknak kell igényelniük.
A támogatás mértéke a vállalti formától és a kutatás jellegétől függően 25-100%-ig terjedhet.

Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtása 2013. április 24. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de
legkésőbb 2013. június 24. napjáig lehetséges

Szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a szőlősgazdák figyelmét, hogy a 161/2008. (XII. 18.)
FVM-rendelet alapján 2013. április 1-je és július 16-a között nyújthatják be a szőlőültetvények
szerkezetátalakításához és átállításához kapcsolódó támogatási kérelmüket. Támogatásban csak
azok részesülhetnek, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által jóváhagyott egyéni
tervvel rendelkeznek.
Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású
szaporítóanyagot használt fel. Ez lehet:
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• engedélyes árutermő iskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,
• hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját
célra előállított ültetési anyag, vagy
• más uniós tagállamban előállított, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő
ültetési anyag.
A támogatás csak akkor fizethető ki, ha az MVH helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy a támogatási
kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben, szakszerűen elvégezték.
A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október
15-e. Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés
átlaga a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg.

Hírek

Biztosan indul program a fiatal gazdák és a rövid élelmiszerláncok érdekében
3,4 milliárd euro vidékfejlesztési támogatás jut Magyarországnak a 2014-2020 időszakban. Az EU a
tudásátadást és az innovációt, a versenyképesség fokozását, az élelmiszerlánc kockázatkezelését, az
ökoszisztémák megőrzését, javítását, az erőforrás-hatékonyságot, a társadalmi befogadás erősítését
és a szegénység csökkentését támogatja.
A következő hét év alatt, 2014 és 2020 között összesen mintegy 3,4 milliárd euró vidékfejlesztési
támogatással számolhat Magyarország – emelte ki V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős
államtitkár a 4. HUNAGI térinformatikai konferencián, Budapesten.
V. Németh Zsolt elmondta: az uniós társfinanszírozás aránya a kevésbé fejlett régiókban 75%, a
fejlettebb régiókban 53% lesz. Változás, hogy az áfa támogathatóvá válik, ha a nemzeti jogszabályok
alapján nem igényelhető vissza. Főként a beruházások tervezésénél lesz jelentősége, hogy a hétéves
ciklus után az eddigi plusz kettő helyett plusz három évig lehet elszámolni a forrásokkal.
Az államtitkár ismertette az uniós prioritásokat is, kiemelve, hogy csak olyan fejlesztés valósítható
meg, amely kapcsolódik valamelyik elemhez. Az EU a tudásátadást és az innovációt, a
versenyképesség fokozását, az élelmiszerlánc kockázatkezelését, az ökoszisztémák megőrzését,
javítását, az erőforrás-hatékonyságot, a társadalmi befogadás erősítését és a szegénység
csökkentését támogatja. A térinformatika az ökoszisztémák megőrzésében nyújthat segítséget.
A következő időszakban több fontos változás is lesz a vidékfejlesztési program lebonyolításában.
Megszűnik a tengelyes felosztás, ehelyett egy intézkedéscsomagból válogathatnak a tagállamok.
Lehetőség lesz tematikus alprogramok indítására, hazánk biztosan indít majd ilyet a fiatal gazdák
támogatására és a rövid élelmiszerláncok ösztönzésére. Hangsúlyosabb szerepet kapnak a
közösségek által irányított helyi fejlesztések. A forrásoknak legalább 25%-át az éghajlatváltozás
mérséklésére kell fordítani.
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A kedvezőtlen adottságú területek ezután Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) lesznek,
amelyeket 8 biofizikai kritérium (pl. szárazság, túlzott talajnedvesség, meredek lejtő) alapján jelölnek
ki. A térinformatika a földterületek lehatárolásában kaphat szerepet – húzta alá V. Németh Zsolt.
A Magyar Térinformatikai Társaságot, a HUNAGI-t 1994-ben alapították, 2002 óta működik közhasznú
társaságként. A szervezet negyedik, Mit tehetünk térinformatikával, távérzékeléssel egy élhetőbb
környezetért? című konferenciáját a térinformatikával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak,
akadémiai és oktatóhelyi fejlesztőknek, önkormányzatok és civil szervezetek képviselőinek szervezte.

Megnyílnak az EGT és Norvég Alapok új támogatási időszakának forrásai
Az EGT és Norvég Alapok keretében hamarosan mintegy 40 milliárd forinttámogatás válik elérhetővé.
Ez alkalomból szervezett ünnepélyes nyitókonferenciát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a budapesti
Norvég Nagykövetséggel együttműködésben a fővárosban. A rendezvényen az Alapok céljairól és
várható támogatásairól a Norvég Külügyminisztérium, Norvégia budapesti nagykövete, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselői adtak tájékoztatást.
Az EGT és Norvég Alapok első, 2004-2009-es támogatási időszakának népszerűségét bizonyította a
források majdnem 100 százalékos lekötése, valamint 90 sikeres projekt szerte az országban. A fenti
eredményeket tekintve biztosra vehető, hogy az EGT és Norvég Alapok most megnyíló időszakában
elérhető támogatási lehetőségek szintén nagy érdeklődésre fognak számot tartani a potenciális
pályázók körében. Magyarország több mint 150 millió eurós, vagyis mintegy 40 milliárd forintos
részesedésével a harmadik legnagyobb kedvezményezett a 15 támogatásra jogosult EU-tagállam
között. A 2016-ig felhasználható forrásokat a három donor ország, Norvégia, Izland és Liechtenstein a
szolidaritás jegyében bocsátja Magyarország rendelkezésére. A források mintegy 97%-át Norvégia
biztosítja.
A donor országok képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal a támogatás
felhasználását lehetővé tevő nemzetközi megállapodásokat. Az Alapok átfogó célja a gazdasági és
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a kétoldalú kapcsolatok erősítése. A 12
támogatásban részesülő program közül a legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatásfejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén áll majd rendelkezésre. Több program
kifejezett átfogó célkitűzése továbbá a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, ezen belül a
roma népesség életkörülményeinek javítása.
A nemzetközi megállapodások 2011. novemberi hatálybalépését követően megkezdődött a
lebonyolításért felelős hazai intézményrendszer, valamint a szükséges jogszabályi háttér kialakítása.
Ezzel párhuzamosan az egyes területekért felelős operátorok 2012 folyamán kidolgozták és
benyújtották a donor országok részére a 12 támogatott területre vonatkozó részletes
programjavaslatokat. A dokumentumokat a donor országok értékelik, és jóváhagyásuk esetén
kezdhető meg azok végrehajtása, vagyis a pályázati lehetőségek meghirdetése.
Az ünnepélyes nyitókonferencia apropója, hogy e jóváhagyás már több program esetében megtörtént,
és a pályázati lehetőségek elérhető közelségbe kerültek. A rendezvényen az Alapok lebonyolításában
közreműködő donor országi és hazai intézmények képviselői adtak tájékoztatást a támogatások
átfogó céljairól, a programterületekről, várt eredményekről, az eddig elvégzett és előttünk álló
feladatokról.
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Az elmúlt hónapokban az EGT és Norvég Alap támogatásai már két területen megnyíltak: a Méltányos
munka és háromoldalú párbeszéd, valamint a Norvég Civil Alap területén. A nyitókonferenciát
követően, április 25-én délután került sor a Zöld Ipari Innováció program hivatalos nyitórendezvényére,
melyen e program keretében várható konkrét pályázati konstrukciókról, norvég partner intézményekkel
való együttműködési lehetőségekről adott tájékoztatást a programért felelős program operátor, a
gödöllői Szent István Egyetem, valamint norvég partnere, az Innovation Norway.
2013 folyamán számos további pályázati felhívás nyílhat meg az Alapok alábbiakban ismertetett
egyes programterületei keretében.

Már nem kell sokat várni az ingyenpénzre a kkv-knak
A jegybank növekedési hitelprogramjának keretében június eleje és augusztus vége között már a
pénzintézetek és a kis- és közepes vállalatok (kkv) közötti szerződéseket kell megkötni - mondta
Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egy budapesti konferencián, szerdán. A jegybank
alelnöke a Portfolio.hu Hitelezés 2013 című konferenciáján elmondta: a pénz rendelkezésre áll majd
hosszabb ideig is, úgyhogy a kkv-knak lesz idejük a beruházásokhoz szükséges engedélyek
beszerzésére.
A pénzintézetek a kkv-hitelállományuk legalább 5 százalékának, de legfeljebb 100 százalékának
megfelelő összegben pályázhatnak a jegybank kamatmentes forrására - tájékoztatta hallgatóságát az
alelnök. Az MNB érdemben vizsgálja, hogy lehet-e a lízingszerződéseket bevonni a növekedési
hitelprogramba. A mostani három hónapos ciklusban bizonyosan nem kerülnek be a hitelprogramba
ezek a hiteltípusok - tette hozzá.
A jegybanki kamatpolitika kilátásaival kapcsolatosan Balog Ádám jelezte, hogy a monetáris tanács
folyamatosan vizsgálja a gazdasági folyamatokat. "Ezeket a monetáris tanács ülésein részletesen
átbeszéli, és ezek alapján hoz döntéseket" - mondta.
Az MNB április elején jelentette be a három intézkedésből álló növekedési hitelprogramot. Ennek
keretében a mikro-, kis- és középvállalatok összesen 500 milliárd forint értékű, kedvezményes hitelhez
juthatnak meglévő forint-, illetve devizahiteleik kiváltására, továbbá beruházások és EU-források
önrészének finanszírozásához. A növekedési hitelprogram harmadik pillérének értelmében a
kereskedelmi bankok a jegybankkal kötendő megállapodás alapján mintegy 20 százalékkal, 3600
milliárd forintra csökkentenék a kéthetes MNB-kötvényben tartott pénzük állományát.
A jegybank vezetése április 30-án jelentette be, hogy a monetáris tanács döntött a program
részleteiről. Ennek értelmében a kedvezményes hiteleket a kereskedelmi bankok legfeljebb 2,5
százalékos, garanciadíjat is tartalmazó kamattal továbbíthatnák a kkv-knak. A tanács ezen kívül arról
is döntött, hogy milyen feltételekkel, milyen futamidőre bocsátja a bankok rendelkezésére az ingyenes
jegybanki forrást.
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Jeremie III: újabb milliárdok a kiscégeknek
Kiírták a Jeremie kockázati tőke forrásokra a harmadik pályázatot - a tendereket április 19-ig fogadják
be. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján tegnap megjelent Új Széchenyi Kockázati
Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című (GOP-2013-4.3/B kódszámú) konstrukció
célja a növekedési életszakaszban lévő mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének javítása. Fontos
tudnivaló azonban, hogy a közép-magyarországi régióban dolgozó cégek kimaradnak a lehetőségből,
ahogy a Jeremie I. és II. programok nyertesei sem indulhatnak a mostani kiíráson. Ezen kívül a
hajógyártásban, valamint a szén- és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedőket is
kizárták a támogatásból.
A 12 milliárd forint keretösszeggel - ami a magánforrásokkal együtt elérheti a 17 milliárdot meghirdetett Közös Növekedési Alap Alprogram elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő,
innovatív vállalkozásokat kívánja támogatni. Az NFÜ honlapjára feltöltött dokumentumokból kiderül,
hogy az összeget négy alap között osztanák szét, mégpedig úgy, hogy alaponként 3 milliárd forintot
ítélnének oda.
A pályázatok leadási határideje meglehetősen szűkös, hiszen április 19-ig kell azokat benyújtani. A
témával foglalkozó Insider blog szerint ez a határidő azt is jelenti, hogy az új kockázati tőke alapok
bejegyzésére nincs túl sok lehetőség, mivel minden egyes új alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeleténél (PSZÁF) kell bejegyezni.
A mostani, a Jeremie programok harmadik köre az elsőt még 2009 végén zárták le, a másikat pedig
tavaly hirdették meg - a két program során összesen 87 milliárd forintot költhettek az érintettek. Az
első Jeremie program indulása óta eltel eltelt 2,5 évben, 2013. január végéig a 8 Jeremie tőkealap 73
céltársasággal összesen 25,2 milliárd forintértékben kötött befektetési szerződést.
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