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Pályázati hírek

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja.
Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, ha éves átlagos statisztikai állományi
létszáma min.1 fő volt, mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek, illetve azon vállalkozások,
amelyek csak a tulajdonosi kör miatt nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok
legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv
irányítja.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi - szakmai
szervezetek, szövetségek és kamarák,
jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok, amelyek vállalkozói tevékenységből származó
árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó bevétel, valamint az egyéb bevételek nem
vehetők figyelembe.”
Támogatott tevékenység
a) Információs technológia-fejlesztés és
b) Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati web áruház
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technika
/ térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

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

Pályázati
felhívás
beruházásaira

a

mikro-,

kis-

és

középvállalkozások

munkahelyteremtő

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV)
A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahely-teremtő
beruházási pályázatot hirdet. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg
áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 700-800 KKV-nál 5200 új munkahely létesíthető, továbbá
legalább tízezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a,
továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő piaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A.
§-ai alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2013. évi központi keretéből - a
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a
továbbiakban: KKV) munka-helyteremtő beruházásainak támogatására.
Pályázók köre
-

gazdasági társaságok,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek
vállalatai,
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,
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-

szövetkezetek,
az egyéni vállalkozók.

A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható. A pályázatokat a beruházás helye szerinti
fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához 2013. február 14-től 2013. április 5-ig lehet
benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
A támogatás gépek, eszközök, berendezések vásárlására használható fel, a korábbi évek hasonló
pályázataihoz képest pedig végrehajtottak néhány - részben adminisztratív - könnyítést.
Idén 1,4 millióról 1,5 millió forintra emelkedett az egy munkavállaló után adható támogatást. Ez az
alapösszeg félmillió forinttal bővül, ha a vállalkozás regisztrált álláskeresőt vesz fel, további 300 ezer
forinttal, ha roma származásút, 200 ezerrel, ha hátrányos és 300 ezerrel, ha a leghátrányosabb
helyzetű térségben hoz létre munkahelyet. Ha szabad vállalkozási zónában bővít a vállalkozás,
további 400 ezer forinttámogatásra jogosult, vagyis a maximális - vissza nem térítendő - támogatás 3
millió forint lehet munkavállalónként - hangsúlyozta az államtitkár.
Fontos változás, hogy már nemcsak legalább három éve működő vállalkozások pályázhatnak, hanem
kétéves működés is elegendő. A pályázaton azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek utóbbi
évüket pozitív szaldóval zárták - fűzte hozzá Czomba Sándor.
Elmondta, hogy az elnyert összegből munkahelyet kell teremteni, amelyet legalább két évig, az ahhoz
kapcsolódó gépeket és egyéb beszerzéseket pedig legalább három évig kell fenntartani.

Hírek

Újabb energetikai pályázatok felfüggesztése
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú) és a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-20124.10.0/B kódszámú) konstrukciókat 2013. február 28. napjával határozatlan időre felfüggeszti. A 2013.
február 27. szerda 24 óráig postára adott, illetve a 2013. február 27-én a Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok még
érkeztetésre kerülnek.
A postai bélyegző szerint 2013. február 26-án és azt követően postára adott, illetve 2013. február 26án és azt követően a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán
személyesen benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési
szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérő, vagy azt meghaladó pályázatok
rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás
erejéig.
Fentiekre tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdése alapján a döntésre vonatkozó
határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül.
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Fontos változás: évközben is választható lesz a kisvállalati adó
A kisvállalati adó (kiva) év közben is választható lesz, és bővül a kedvezményezett foglalkoztatottak
köre - mondta Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért felelős helyettes
államtitkára szerdán, Budapesten a kormány döntésére hivatkozva.
Az NGM, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
adóügyi fórumán a helyettes államtitkár hangsúlyozta: a kivába az első évben 10 ezren jelentkeztek
át, a szám alulmúlta a várokozásokat.
A nemzetgazdasági tárcakönyvelők és pénzügyi vezetők megkérdezésével végzett felmérése szerint
sokan kivárnak a kisvállalati adózásba való átlépéssel, mert még nincs elég tapasztalat, nehéz az
összehasonlítás és rövid volt a mérlegelési idő - mondta Balog Ádám. Hozzáfűzte: a megkérdezettek
a tárgyi eszköz eladásával kapcsolatban fogalmaztak meg félelmet, illetve a célzott kedvezmények
szociális hozzájárulási adóban (szocho) való érvényesítése kapcsán.

A kormány ezért kisebb változtatásokat javasolt a parlamentnek a kivában.
A január 15-ig kitolt határidőig a kivába 10 ezer vállalkozás, míg a katába 51 ezer vállalkozás lépett át.
Míg utóbbiba az év során bármikor be- vagy át lehet lépni, a kivába eddig nem lehetett. Az eredeti
tervek szerint a megelőző év december 20-áig kell nyilatkozni, ha a vállalkozás át akar lépni. Az első
évben a törvényi szabályozások csúszása miatt (még december 6-án is kiderültek változások) tolták ki
a határidőt január 15-re.

Pályázati hírek

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja, egyúttal a
pályázati felhívás
Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
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Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, ha éves átlagos statisztikai
állományi létszáma min.1 fő volt, mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek, illetve azon
vállalkozások, amelyek csak a tulajdonosi kör miatt nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több
állami szerv irányítja.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok, amelyek vállalkozói tevékenységből származó
árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó bevétel, valamint az egyéb bevételek nem
vehetők figyelembe.”
Támogatott tevékenység
a) Információs technológia-fejlesztés és
b) Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati web áruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technika
/ térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.
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Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Várhatóan 2013 március 15-ig nyújtható be a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázat. A
konstrukció a kötelező tanácsadási tartalmon túl marketinges munkatárs bérköltségére, valamint
marketingakciókra, marketingeszközökre, nemzetközi vásárokon való megjelenésre nyújt támogatást.
Az igényelhető összeg 3-20 millió Ft, a támogatás mértéke 50%.

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásaira

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV)
A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahely-teremtő
beruházási pályázatot hirdet. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg
áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 700-800 KKV-nál 5200 új munkahely létesíthető, továbbá
legalább tízezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a,
továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A.
§-ai alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2013. évi központi keretéből - a
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a
továbbiakban: KKV) munka-helyteremtő beruházásainak támogatására.
Pályázók köre
-

gazdasági társaságok,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek
vállalatai,
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,
szövetkezetek,
az egyéni vállalkozók.

A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható. A pályázatokat a beruházás helye szerinti
fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához 2013. február 14-től 2013. április 5-ig lehet
benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
A támogatás gépek, eszközök, berendezések vásárlására használható fel, a korábbi évek hasonló
pályázataihoz képest pedig végrehajtottak néhány - részben adminisztratív - könnyítést.
Idén 1,4 millióról 1,5 millió forintra emelkedett az egy munkavállaló után adható támogatást. Ez az
alapösszeg félmillió forinttal bővül, ha a vállalkozás regisztrált álláskeresőt vesz fel, további 300 ezer
forinttal, ha roma származásút, 200 ezerrel, ha hátrányos és 300 ezerrel, ha a leghátrányosabb
helyzetű térségben hoz létre munkahelyet. Ha szabad vállalkozási zónában bővít a vállalkozás,
további 400 ezer forint támogatásra jogosult, vagyis a maximális - vissza nem térítendő - támogatás 3
millió forint lehet munkavállalónként - hangsúlyozta az államtitkár.
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Fontos változás, hogy már nemcsak legalább három éve működő vállalkozások pályázhatnak, hanem
kétéves működés is elegendő. A pályázaton azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek utóbbi
évüket pozitív szaldóval zárták - fűzte hozzá Czomba Sándor.
Elmondta, hogy az elnyert összegből munkahelyet kell teremteni, amelyet legalább két évig, az ahhoz
kapcsolódó gépeket és egyéb beszerzéseket pedig legalább három évig kell fenntartani.
Hírek
Újabb roham az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázatokra
Az első néhány órában az eredeti keret több mint négyszeresére érkezett igénylés, ezért a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az első nap felfüggesztett négy Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázatot. Az újabb rendkívül sikeres pályázatok 50,5 milliárd forint értékben három
energiahatékonysági, egy megújuló energia témakörben kínáltak támogatást. A 7 éves tervezési
időszak végén egyre nagyobb az érdeklődés az Új Széchenyi Terv pályázataira, ami növeli az ország
esélyeit a teljes támogatási keret sikeres lehívására.
Több mint két éves várakozás előzte meg a korábban is nagyon népszerű energetikai pályázatok
újbóli kiírását.
A költségvetési, nonprofit és vállalkozói szféra ugyanis már 2011-től várta az Operatív Programok
közötti átcsoportosítások eredményeként a konstrukciókat. A Magyar Kormány 2011 decemberében
kezdeményezte az Európai Bizottságnál az Operatív Programok módosítási kérelmét. A brüsszeli
döntésre mintegy 9 hónapos várakozás és sikeres tárgyalási sorozat után, 2012 augusztusában
Magyarország 108 Mrd forint értékben csoportosíthatott át forrást energetikai pályázatokra.
A társadalmi egyeztetésre bocsájtott pályázati felhívások már négy hónapja, 2012 októbere óta
elérhetők voltak az NFÜ honlapján, majd decembertől az energiahatékonyságot, januártól pedig a
megújuló energetikai fejlesztéseket támogató végleges felhívások hivatalosan is megjelentek. A
felelősen gondolkodó és komolyan pályázni kívánó projektgazdák már 2012-ben felkészülhettek arra,
hogy épületenergetikai pályázat műszaki, pénzügyi, jogi, stb. előkészítésére lesz szükség. Mindezek
tükrében mindenki számára egyenlő mennyiségű idő és információ állt rendelkezésre a pályázatok
benyújtására.
Így nem meglepő, hogy még a határidő lejárta előtt eldőlt a nemrégiben meghirdetett 34 milliárd forint
keretösszeggel kiírt három energiahatékonysági pályázat sorsa, melyek komplex épület
energiahatékonysági felújításra, épületek megújuló energia felhasználásának elősegítésére és a távhő
szektor energetikai korszerűsítésére kínáltak lehetőséget. Az NFÜ sikerként könyveli el, hogy ilyen
arányú pályázati érdeklődés mutatkozott az energetikai fejlesztések iránt.
Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján hasonlóan gyors felfüggesztésre lehet számítani a következő
napokban megnyíló további két, 18,5 Mrd Ft keretösszeggel meghirdetett megújuló energia
alkalmazásán alapuló pályázati konstrukciókra.
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés
című kiírást a tegnapi nappal szintén felfüggesztette az NFÜ, melynek oka ugyanúgy a rendelkezésre
álló 16,5 milliárd forintos keret valószínűsíthető kimerülése. Hétfőn ugyanis már több mint 260
százalékos igény látszódott. A jogszabálynak megfelelően 2013. február 20. szerda éjfélig postára
adott pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elbírálja, a bírálat eredményéről a döntést
követően a pályázókat tájékoztatja.
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A megnövekedett igények befogadása, elbírálása kiemelkedő teljesítményt vár el az érintett
közreműködő szervezettől és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől is, ezek teljesíthetősége a dolgozók
megfeszített munkájának köszönhető. Az intézményrendszer számára a pályázatok ilyen arányú
dömpingje – a túligényléseket szabályszerűen ugyancsak értékelni kell, tekintet nélkül arra, hogy
várhatóan a keret kimerül – kiemelt feladatot, többlet költséget és még több humánerőforrás bevonást
jelent.
Az utóbbi időszakban több hasonló programot is fel kellett függesztenie az NFÜ-nek forráskimerülés
miatt, ami jól mutatja, hogy a pályázók is érzik a 2007-2013-as tervezési időszak végének közeledtét.
Az NFÜ számára azonban ez még inkább lehetővé teszi azt, hogy a források mielőbbi lekötésével, és
a projektek mielőbbi megkezdésével még több sikeres projekt valósulhasson meg, és ezáltal
maximalizálja az Európai Uniós források felhasználását.

Milliárdokat kapnak a magyar borászok az EU-tól
Az idén mintegy 29 millió euró - mintegy 8,5 milliárd forint - támogatás érkezik a magyar szőlő- és
borágazatba - mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkára Budapesten, egy szakmai tanácskozáson.
Feldman Zsolt a Magyar Bortelepülések Szövetségének közgyűlését követő sajtótájékoztatón
elmondta: a jelzett támogatásból több mint 22 millió euró lesz felhasználható a szőlőültetvények
megújítására, és több mint 4 millió euró jut majd a borászatok beruházási támogatására.
A támogatási forrásnak szerinte azért van nagy jelentősége, mert a tavalyi kedvezőtlen időjárás miatt
a szokásosnál gyengébb termés rávilágított arra, hogy a termelés stabilitása mennyire fontos az
ágazatban.
A helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy két éve zajlik a szőlő- és borágazatban az
adminisztráció egyszerűsítése, azaz hogy a szőlőtermelőknek és a borászoknak ne a különféle
papírmunkákkal kelljen foglalkozniuk, hanem a szakmai tevékenységre koncentrálhassanak. A tárca
biztosította a közvetlen termelői értékesítés lehetőségét, kedvezőbbek lettel a kisebb pincészetek
számára a minősítési díjak, egyszerűsítették a melléktermék-lepárlás módját, valamint a pincekönyv
vezetését is.

Pályázati hírek

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja, egyúttal a
pályázati felhívás
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Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, (ha éves átlagos statisztikai
állományi létszáma min.1 fő volt,). Mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek, illetve azon
vállalkozások, amelyek csak a tulajdonosi kör miatt nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több
állami szerv irányítja.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok
amelyek vállalkozói tevékenységből származó árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó
bevétel, valamint az egyéb bevételek nem vehetők figyelembe.”
Támogatott tevékenység
a) Információs technológia-fejlesztés és
b) Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati web áruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
12.kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil
technika / térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
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Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

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

Hírek
Megjelent a központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásait támogató kiírás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági
beruházásai” című (KEOP-2012-5.6.0 kódszámú) pályázati kiírás, amely hozzájárul az épületek
energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló
beruházások megvalósításához.
A felhívásra a központi költségvetési szervek és intézményeik által benyújtott nagyobb támogatási
igényű pályázatokat várjuk.
A konstrukció 2012-13-as teljes kerete 20 milliárd forint.

Több százezer projekt adata lesz lekérdezhető az új pályázati adatbázisból
Megvalósítási szakaszba lépett az Európai Unió által is támogatott, „A fejlesztéspolitika egységes
informatikai támogatása – (FAIR)” elnevezésű projekt. Az Új Széchenyi Terv 2,33 milliárd forint
összköltségű beruházásával az állampolgárok, pályázó szervezetek számára lehetővé válik az
egységes felületű elektronikus pályázati ügyintézés, illetve az egyes pályázatok, szerződések
státuszának webes nyomon követése.
Megvalósítási szakaszba lépett az Európai Unió által is támogatott, „A fejlesztéspolitika egységes
informatikai támogatása” elnevezésű projekt - jelentette be közös sajtótájékoztatóján a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.(NISZ).
A FAIR projekt célja, hogy létrejöjjön a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR),
valamint a Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer (NPR), illetve az ezekhez kapcsolódó hardver termékek,
IT infrastruktúra és szoftverkörnyezet. A projekt része a rendszer használatához szükséges képzések
biztosítása is.
A FAIR országos kiterjedésű, vezetői információs-, elemző- és kontrolling- rendszerként fog működni,
amely biztosítja az egységes tervezést és végrehajtást a fejlesztéspolitikában. A rendszer
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alkalmazásával több ezer hazai és uniós támogatási konstrukció, közel százezer projekt adata lesz
gyorsan lekérdezhető és átlátható. Az adatbázison keresztül a döntéshozó egyablakos rendszerben
tehet közzé minden, a pályáztatással kapcsolatos információt, valamint kommunikációt folytathat az
ügyféllel a FAIR központi rendszer egységes felületén keresztül.
A Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer (NPR) kifejlesztésével ugyanakkor az NFM fejezeti
előirányzataiból finanszírozott támogatások pályázatkezelő ügyviteli és monitoring rendszere jön létre,
így biztosítva az egységes pályázatkezelést.
A FAIR projekt megvalósulásával a vállalkozások, szervezetek számára lehetővé válik az elektronikus
pályázati ügyintézés, illetve az egyes pályázatok, szerződések státuszának webes nyomon követése.
A projekt jelentősen javítja a jelenlegi közszolgáltatás minőségét, valamint a korábbiaknál szélesebb
kör számára teszi elérhetővé a fejlesztési célú forrásokat.
A forrás összege 2 330 156 520 Ft, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
finanszíroz.

Vállalkozások, figyelem - Új adatbázis segíti az adóoptimalizálást
Egyszerűbben áttekinthetik a hazai vállalkozások a helyi adók mértékét és a kapcsolódó
kedvezményeket a MÁK honlapjára nemrégiben felkerült adatoknak köszönhetően. Az on-line
adatbázisból néhány kattintással lehívhatók a székhely vagy telephely létesítése céljából kiválasztott
települések adózási feltételei.
A 2013. évre vonatkozó adócsomag alapján, a Magyar Államkincstár ez év januárjában egy olyan
adatbázist hozott létre, amely nem csak a hazai önkormányzatoknál bevezetett helyi adók mértékét,
de a hozzájuk kapcsolódó adómentességeket és adókedvezményeket is tartalmazza. A helyi adókról
szóló törvény felhatalmazást ad az egyes települési önkormányzatoknak arra, hogy a meghatározott
törvényi maximum kereteket betartva, önkormányzati rendeletekben határozzák meg azt, hogy a
területükön milyen helyi adókat vezetnek be és milyen mértékben. Ezek a rendeletek – meghatározott
keretek között – adókedvezményeket, adómentességeket, illetve a maximumnál alacsonyabb
adókulcsot is megállapíthatnak, amelyek különösen a helyi iparűzési adó tervezéséhez kapcsolódóan
érintik a hazai vállalkozásokat.
Attól függően ugyanis, hogy a település, ahol az adott gazdasági társaság székhellyel, telephellyel
rendelkezik – vagy ilyen létesítését tervezi – hogyan, és milyen kedvezményekkel határozza meg a
fizetendő helyi iparűzési adó mértékét, komoly különbségek adódhatnak a tényleges adóterhekben.
„Bár a kormányzat célja elsősorban az adminisztráció egyszerűsítése volt, az egyes önkormányzatok
területén alkalmazott helyi adók mértékének átláthatóvá tétele nagy jelentőséggel bír az
adóoptimalizálás folyamatában is” – mutat tá az adatbázis jelentőségére Csizmadia Heléna, a Mazars
adóigazgatója. „Bár az önkormányzati rendeleteket már korábban is elektronikusan kellett közzétenni,
komoly terhet rótt az adózókra, hogy ezeket átolvasva kiszűrjék a konkrét adómértékeket,
kedvezményeket, mentességeket. Az új adatbázisban pedig egyszerűen ellenőrizhetőek a
székhelyként, telephelyként szóba kerülő települések adózási feltételei.”
A https://hakka.allamkincstar.gov.hu weboldalon elérhető adatbázis adatállománya teljes körű: az
összes hazai településre vonatkozóan tartalmazza a helyi adók tervezéséhez szükséges
adómértékeket és a kapcsolódó mentességeket, elérhető kedvezményeket is. Az alapadatokon túl, az
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oldalon ugyancsak megtalálhatók az önkormányzatok elérhetőségei is – általában weboldallal együtt –
és a sikeres használatot betűrendes kereső is támogatja. Az adatbázis az önkormányzatok
adatszolgáltatásán alapul. Az esetleges évközi változásokat pedig a MÁK a beküldést követő hónap 5.
napjáig teszi közzé az oldalon.
Ugyanakkor további fejlesztésekkel még felhasználóbarátabb lehet az adatbázis. A szakértők
leginkább az adatok egyszerű összevethetőségét biztosító „összehasonlító”, vagy „letöltési” funkciókat
hiányolják, amely vélhetően azért nem biztosított, mert a kormányzatnak nem célja az
adóoptimalizálás megkönnyítése a vállalkozások számára. Hiányosság továbbá, hogy az adatbázisból
nem tölthetőek le a bevallási nyomtatványok, vagy azok elérési útvonala. Ez azt jelenti, hogy egy –
extrém esetben akár több száz – telephellyel rendelkező vállalkozás továbbra is kénytelen az egyes
önkormányzatok honlapját egyesével átböngészni annak érdekében, hogy a helyi adó
kötelezettségeiről bevallást tegyen.
A törvény rögzíti ugyan, hogy az önkormányzat köteles a honlapján mind az adórendelet egységes
szövegét, mind pedig a bevallási nyomtatványt közzétenni, de egyelőre még nem minden hazai
önkormányzat rendelkezik honlappal. Ebben az esetben csak telefonon, e-mailben, vagy levélben
lehet felvenni a kapcsolatot az adott önkormányzattal, annak érdekében, hogy a nyomtatvány eljusson
a vállalkozáshoz. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az önkormányzatok nyomtatványai még mindig
nem egységesek, és többségükben kizárólag kézzel kitölthetők.

Krisán: minél több EU-forrást a kkv-knak
A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) számára rendkívül fontos lenne, hogy a következő, 20142020 közötti európai uniós költségvetési időszakban a források túlnyomó része célzottan, közvetlenül
a gazdaságfejlesztést, a növekedést, legfőképpen a kkv-szektor fejlődését szolgálja, és a
felhasználható forrás nagysága többszöröse legyen a jelenlegi keret 15 százalék alatti arányának mondta Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója az
MTI-nek.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) közös vállalatának vezérigazgatója hangsúlyozta: 2013-ban, a gazdasági válság immár ötödik
évében egyértelműen látszik, hogy a vállalkozások számára rendelkezésre álló források beszűkültek,
a szektor súlyos likviditási hiánnyal küzd. A vállalkozások tőkehiányosak, a hitelhez jutás
megnehezedett, és bár látni jeleket a bankok hitelezési készségének erősödésére, jelentős javulás
rövid távon nem várható. A piaczsugorodás talán megállt, de még nem lehet számolni
fogyasztásnövekedéssel, ezért ezen források korlátozott elérhetősége miatt a vállalkozók szinte csak
az európai uniós pénzekre számíthatnak - fejtette ki.
A vezérigazgató rámutatott, hogy a gazdaságfejlesztési és kkv-programok a 2007-2013. évi fejlesztési
ciklusban jól teljesítettek, ebből pedig az következik, hogy ezekre óriási kereslet volna. Fontos lenne
folytatni, bővíteni a túligényléseket mutató, hatékony programokat. Ilyen lehetne például a kombinált
mikrohitelezés, amely konstrukció forrásai Közép-Magyarországon nagyon hamar kimerültek, a többi
régióban pedig a tervezettnél előbb kellett felfüggeszteni a pályázatot.
Hangsúlyozta: óriási jelentősége van annak, hogy már a stratégia tervezési szakaszában beépüljenek
a vállalkozói észrevételek, hiszen 2014-2020. között, hét éven át az elfogadott programok mentén
lehet csak lehívni az uniós forrásokat, ezért azok mértéke és a prioritások helyes meghatározása
döntő lehet a gazdaság növekedése szempontjából.
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A vállalkozásfejlesztésben jelentős szerepet játszó Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ
mindig arra törekedett, hogy a vállalkozásoknál ténylegesen felmerült problémákra adjon választ
termékeivel. Ezért is dolgozta ki például az uniós támogatásokhoz önerőhiány problémával küzdő,
vagy az elnyert pályázati pénzek előfinanszírozását nehezen teljesítő vállalkozások számára a
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelt, és a nyert támogatásokra igényelhető Széchenyi Támogatást
Megelőző Hitel konstrukciókat - emlékeztetett a KAVOSZ vezérigazgatója.
Krisán László szerint érdemes lenne végiggondolni, hogy a következő uniós ciklusban a
támogatásban részesülő vállalkozások sokkal könnyebben, szinte automatikusan élhessenek az
önerő biztosítását segítő hitellel, valamint az általános előleglehívás lehetőségével. Az egyértelmű
elvárás, hogy a pályáztató szervezetek vállalkozóbarátok, és ne "bürokratabarátok" legyenek fogalmazott.
A KAVOSZ adatai szerint folytatódott a Széchenyi Kártya Program növekedése, az indulás óta létrejött
hitelügyletek száma rövidesen eléri a 180 ezret, a kereskedelmi bankok több mint 1150 milliárd forint
összegű kedvező kamatozású hitelkeretet bocsátottak az ügyfelek rendelkezésére. Az elmúlt években
már több mint évi 140 milliárd forint hitelkeret nyílt meg az Széchenyi Kártya ügyfeleinek.

Pályázati hírek
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Beadási határidő hosszabbítás és keretösszeg emelés a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatását célzó felhívásnál
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vállalati
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” című (GOP-2011-2.2.1 kódszámú)
pályázati kiírás esetében a beadási határidőt 2013. február 28-ig meghosszabbítja, egyúttal a
pályázati felhívás
Cél: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a kis- és
középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiai megoldások alkalmazásának
támogatásával mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, 12 funkcionális célterületre vonatkozóan.
Keret: GOP-2011-2.2.1: 4 Mrd Ft 400-4000 pályázatra
Pályázók köre
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű / jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások, (ha éves átlagos statisztikai
állományi létszáma min.1 fő volt). Mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek, illetve azon
vállalkozások, amelyek csak a tulajdonosi kör miatt nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több
állami szerv irányítja.
Az 1-3. célterületekre csak az pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt.
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b) gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
jogi személyiségű nonprofit szervezet - csak azok amelyek vállalkozói tevékenységből származó
árbevétellel rendelkeznek, a támogatásból származó bevétel, valamint az egyéb bevételek nem
vehetők figyelembe.”
Támogatott tevékenység
c) Információs technológia-fejlesztés és
d) Tanácsadás
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vállalati CRM - értékesítés terület;
Gyártási terület;
HR menedzsment és bérszámfejtés;
Kontrolling és döntéstámogatás;
Beszerzési, logisztikai terület;
Táv- és csoportmunka támogatás;
Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
Internetes megjelenés (Vállalati portál);
munkafolyamat-irányítási rendszer (WF);
elektronikus iratkezelési rendszer
12.kiegészítő specializált rendszer: tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil
technika / térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológia

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező a pályázónak,
nincsenek választható követelmények.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő - de minimis
Támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, maximum az összes elszámolható
költség 50%-a. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

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

Hírek
Három vállalkozásfejlesztést támogató kiírás felfüggesztése
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – a beérkezett pályázatok nagy számára és a rendelkezésre álló
keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel – az alábbi pályázati kiírások benyújtási lehetőségét
2013. február 8-ával felfüggeszti:
„Mikrovállalkozások fejlesztése” (GOP-2011-2.1.1/M)
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” (GOP2012-2.1.1/B)
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG)”
(GOP-2011-2.1.1/KHG)
Továbbá felhívjuk a figyelmet az alábbi határidőkre:
A GOP-2011-2.1.1/M esetében a Pályázati felhívás A.6. pontjának megfelelően a szerződött pénzügyi
közvetítők 2013. február 8-án 24 óráig vehetnek át pályázatokat, és kizárólag azon pályázatok
kerülnek befogadásra, amelyeket a pénzügyi közvetítő az eljárásrendnek megfelelően 2013. február
9-én 24 óráig feltölt az elektronikus felületre.
A GOP-2012-2.1.1/B esetében a felfüggesztés napján 24 óráig postára adott pályázatokat még
érkeztetik.
A GOP-2011-2.1.1/KHG esetében a hitelintézet által legkésőbb 2013. február 8-án 13 óráig a MAG
Zrt-nek átadott pályázatok kerülnek érkeztetésre.

A 47 leghátrányosabb térség lesz szabad vállalkozási zóna
Az ország társadalmi-gazdasági leszakadással leginkább érintett 47 térsége lesz szabad vállalkozási
zóna. E térségek jelentős része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
található. A későbbiekben egyedi kormánydöntéssel további térségekben is létrejöhetnek szabad
vállalkozási zónák.

Kulcsszerepet szán az Ipari Parkoknak a régiós vállalkozásfejlesztésben az NGM
A kormány az ipari parkokra vonatkozó kormányrendelet legfrissebb módosításával biztosítja az ipari
parkok hatékonyabb és versenyképesebb működését, szem előtt tartva azok foglalkoztatás bővítésre,
valamint gazdasági növekedésre gyakorolt hatását.
A módosítás lehetővé teszi, hogy az ipari parkok hatékonyabban hívhassák le az Európai Uniós
forrásokat, hozzájárulva a regionális vállalkozásfejlesztési törekvésekhez.
A Dr. Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár vezetésével, a kormányzat és az
ipari parkok képviselői által közösen működtetett Ipari Park Tanács javaslataira épülő új szabályozás
egyfelől rugalmasabb a korábbinál, mivel már 350 munkavállaló foglalkoztatása esetén lehetővé teszi
az ipari park cím megszerzését, ugyanakkor szigorúbb is, mivel kizárja azokat a parkokat a cím
viselésére jogosultak köréből, amelyek nem produkálnak valós gazdasági működést.
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A szabályozás eredményeként új típusú ipari parkok is létrejönnek a jövőben: amennyiben egy ipari
parkban legalább három vállalkozás K+F+I tevékenységét felsőoktatási intézménnyel, vagy akadémiai
intézettel együttműködve, kutatási szerződés alapján közösen működteti, úgy könnyített feltételek
mellett speciális, Tudományos és Technológiai Parkként részesülhet a címviselésből származó
előnyökből.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a fentieken túl továbbra is nagy hangsúlyt fektet az ipari parkok
népszerűsítésére a befektetők körében. 2013. január 1-én kezdte meg működését az ipari park portál,
amely angol és magyar nyelven nyújt információt többek között a parkok jellemzőiről és
eredményeiről, az általuk nyújtott szolgáltatásokról. A betelepülni kívánó vállalkozások itt könnyen és
gyorsan elérhetik az egyes ipari parkokhoz rendelt online felületet, amelynek kialakításában maguk a
parkok is részt vesznek.
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