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Pályázati hírek

Megjelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztését,
informatikai korszerűsítését támogató felhívás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című (KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú)
pályázati felhívás.
A KEOP-1.1.1/09-11 kódszámú konstrukcióval közösen a projektek megvalósítására 2007-2013.
időszakban 88,09 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből minimum 7 milliárd forint jelen konstrukció
forrásaként kerül elkülönítésre.
A pályázatok benyújtására 2013. július 22-től van lehetőség.

Új pályázat jelent meg az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az EUREKA
Programban való magyar részvétel támogatására.
A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatásfejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása, illetve
ezen keresztül a magyar vállalatok piacképességének növelése, a kutatói és vállalkozói szféra K+F
együttműködésének támogatása innovatív piac-közeli projektek támogatásával, valamint a nemzetközi
K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának erősítése.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében 2013-ban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére az NFÜ 500 millió forint keretösszeget biztosít.
A pályázatok benyújtása 2013. augusztus 1-jétől 2013. szeptember 10-ig lehetséges.

LEADER- Megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról szóló VM rendelet
Megjelent a Magyar Közlönyben a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. számú rendelete az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejleszétsi Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról.
A pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken lehetséges:
1. versenyképesség fejlesztése
2. környezetgazdálkodás
3. életminőség javító intézkedés

A fent felsorolt célterületeken belül igénybe vehető a támogatás közösségi célú fejlesztésre és
vállalkozásfejlesztésre egyaránt. A célterületeken belül az alábbi költségek számolhatók el:
1. építés
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2.
3.
4.
5.
6.

gépbeszerzés
rendezvény előkészítése és megvalósítása
képzés előkészítése és megvalósítása
tanulmánykészítés
marketing

A pályázatokat a pályázó csak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe
szerinti illetékes LEADER HACS területén megvalósuló tevékenységek fejlesztésére lehet benyújtani.

A pályázaton indulásra jogosulatak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

települési önkormányzat
települési nemzetiségi önkormányzat
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás
működő mikro-, kis-, és középvállalkozás
induló mikro-, kis-, és középvállalkozás
egyéni vállalkozó
őstermelő

Pénzügyi feltételek:
A támogatás összege minimum 200 ezer forint, maximum 50 millió forint lehet.
Benyújtási határidő:
A támogatás benyújtására 2013. június 17. és 2013. augusztus 31. között lehetséges.

Hírek

Növekedési Hitelprogram (NHP)
A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai eszköztár elemeként 2013. június 1-jén elindította a
Növekedési Hitelprogramját (NHP), a kis- és középvállalkozások hitelezésében megfigyelt zavarok
enyhítése, a pénzügyi stabilitás megerősítése, valamint az ország külső sérülékenységének
csökkentése érdekében.
Az I. pillér keretében kapott kölcsön kizárólag beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, EU-s
támogatás önrészéhez és előfinanszírozásához, illetve az eredetileg ilyen célra folyósított KKV
kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására használható fel.
A II. pillér keretében kapott kölcsön a KKV-ügyfelek belföldi hitelintézettől 2013. március 31-ig felvett
deviza-, illetve deviza alapú kölcsönének vagy pénzügyi lízingjének forint kölcsönnel történő
kiváltására fordítható.
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Hitelben részesülhető vállalkozások:




Mikro-, kis és középvállalkozások (kivétel: pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy
elektronikus pénzkibocsátó vállalkozás)
nincs ellene büntetőjogi intézkedés, csődeljárás
működéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik

Általános tudnivalók:





Maximum 2,5%-os kamat (ügyleti kamatláb és egyéb díj elemek)
A hitel összege: 3 – 3000 millió Ft
Futamidő: legfeljebb 10 év
Szerződéskötés határideje: 2013. augusztus 30.

Amennyiben vállalkozásának kamattámogatott hitelre van szüksége a Vanessia Magyarország
Kft. vállalja, hogy




felméri a vállalkozása helyzetét
elkészíti a hitelhez szükséges üzleti tervet és a hiteligénylési dokumentációkat
segít az elszámolások lebonyolításában és a különböző adminisztratív feladatok ellátásában

Új Széchenyi Beruházási Hitel
A Carion Zrt. kedvező kondíciójú beruházási hitelt kínál a likviditási gondokkal küzdő mikro-, és
kisvállalkozásoknak akár 50 millió Ft értékben. A gyors ügyintézés garantált. Ha rendelkezésre áll
minden szükséges dokumentum, kedvező hitelbírálatot követően 2 héten belül folyósítani tudják a
hitelt.

HITELBEN RÉSZESÜLHETŐ VÁLLALKOZÁSOK
•
•
•
•
•

Mikro-, és kisvállalkozások:
nincs ellene büntetőjogi intézkedés, csődeljárás
működéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik
nincs olyan hitellel összefüggő kötelezettsége, melyet nem teljesített
az adott és a megelőző 2 üzleti évben, a tervezett hitellel együtt összesen nem részesül 200
000 € összeg feletti de minimis támogatásban

A HTEL CÉLJA
Gazdasági tevékenység
finanszírozása.
•

elindításához,

tevékenységbővítéséhez

kapcsolódó

beruházások

Tárgyi eszközök: új vagy 3 évnél nem régebbi gépek, berendezések
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•
•
•

Immateriális javak
Infrastruktúrabővítés, fejlesztés: meglévő üzleti tulajdonon vagy bérelt ingatlanon
Forgóeszköz-beszerzések

Az alábbi hitelcélok nem támogathatóak:
•
•

ÁFA-, és meglévő hitel finanszírozása, üzletrész, részvény vásárlása
Kapcsolt vagy partnervállalkozástól történő beszerzések

ÁLTALÁNOS HITELKONDÍCIÓK
•
•
•
•
•
•
•
•

Igazolt önerő: beruházási hitelnél 10%
A hitel összege: maximum 50 millió Ft
Futamidő: beruházási hitel esetében maximum 120 hónap
Türelmi idő: beruházási hitelnél maximum 12 hónap
Biztosítékok köre:hitelbizottsági döntés alapján, ajánlatban tájékoztatva
Projekt megvalósítási ideje: szerződéskötéstől 60 napon belül meg kell kezdeni és 12
hónapon belül be kell fejezni
Előtörlesztés: bármikor, költség nélkül előtörleszthető
Tranzakciós költség: 50.000,- forint, mely tartalmazza a hitelbírálati, szerződéskötési és
folyósítási díjat is

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
•
•
•
•
•
•
•

Hitelkérelem és üzleti terv
Nyilatkozatok
Igazolás köztartozás-mentességről (APEH, VPOP, önkormányzat)
Lezárt éves beszámoló, főkönyvi kivonat, ha releváns
30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lap, hivatalos értékbecslés, társasházi alapító okirat,
tulajdonostársak hozzájárulása, ha releváns
Bankgarancia, cash deposit, ha releváns
személyes okmányok másolata és a bankszámlaszerződés

Kinek ajánljuk a hitelt

átgondolt üzleti tervvel rendelkező induló vállalkozásoknak, mikro, és kisvállalkozásoknak

Mire fordítható a hitel

gazdasági tevékenység beindítására-, bővítésére, az ehhez
szükséges beruházások és tárgyi eszközök finanszírozásra

Hitelösszeg

Max. 50 millió Ft

Beruházási hitel futamideje

maximum 120 hónap 12 hónap türelmi idővel

Előírt önrész

csak a beruházási hitelnél a tervezett fejlesztés 10%-a

Lehetséges biztosítékok köre

ingatlanjelzálog, bankgarancia, készfizető kezességvállalás, letét

Kamat

6,9%

Tranzakciós díj

egyszeri 50.000,- forint
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Amennyiben vállalkozásának kamattámogatott hitelre van szüksége a Vanessia Magyarország
Kft. vállalja, hogy
•
•
•

felméri a vállalkozása helyzetét
elkészíti a hitelhez szükséges üzleti tervet és a hiteligénylési dokumentációkat
segít az elszámolások lebonyolításában és a különböző adminisztratív feladatok ellátásában

Júniusban fokozatosan elindul az elektronikus Támogatói Okiratok használata
Az európai uniós források felhasználásának eljárásrendi változásai és az ezeket megalapozó
informatikai fejlesztések az elmúlt időszakban jelentősen csökkentették a pályázók és a támogatási
intézményrendszer bürokratikus terheit.
Az egyik legnagyobb elismertségnek örvendő újítás az a különböző dokumentumok generálását,
internetes küldését és automatikus iktatását magába foglaló összetett szolgáltatás, aminek
eredményeként a pályázó és a pályáztató között az interneten keresztül percre kész
információáramlás biztosítható.
Ehhez kapcsolódik, hogy a papírmentes pályázati rendszer kialakításának legújabb állomásaként
2013 júniusától egyes vállalkozásoknak szóló konstrukciók esetében a Támogatói Okiratok kiállítása
és kedvezményezettekhez történő eljuttatása is elektronikus úton történik.
Korábban a megítélt támogatás nyújtásának és felhasználásának szabályait rögzítő dokumentumot a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) képviseletében eljáró közreműködő szervezet több napos
átfutási idővel postán küldte ki a kedvezményezettnek.
Mostantól ez az immár elektronikus aláírással ellátott dokumentum is az ügynökség honlapjáról nyíló
úgynevezett Pályázati E-ügyintézés felületen lesz – már az okirat aláírásának pillanatában hozzáférhető.
Az újításnak köszönhetően több ezer levél nyomtatásának, iktatásának, postázásának anyagi és
adminisztrációs terhe válik megtakaríthatóvá, a pályázók pedig szinte azonnal megkezdhetik a
projektjükkel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését.

Júliustól többet lehet fürdőzésre költeni a SZÉP-kártyáról
Hétfőtől a SZÉP-kártya mindhárom "zsebéből" lehet gyógyfürdő- és strandbelépőt fizetni.
A kormány a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére május végén döntött a kártya kibocsátását
és felhasználását szabályozó kormányrendelet módosításáról. Ennek értelmében július elsejétől bővül
a SZÉP-kártya zsebei között az átjárhatóság, és már nemcsak szálláshely-szolgáltatásért, hanem
gyógyfürdő- és strandbelépőért is lehet mindhárom zsebből fizetni.
További változás, hogy új szolgáltatásként a szabadidős sportrendezvények nevezési díja is belekerült
a SZÉP-kártyával fizethető körbe. A fürdőszövetség tagjai körében korábban elvégzett felmérés
szerint a fürdőkben az új cafeteria-rendszer bevezetése óta - 2010-ről 2012-re - 38 százalékkal
csökkent az utalványforgalom. A szövetség álláspontja szerint az utóbbi években megvalósult
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fürdőfejlesztések fenntarthatósága érdekében, valamint népegészségügyi szempontból is fontos, hogy
a SZÉP-kártyát minél többen használják fürdőlátogatásra. A szervezet ezért fordult a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely elfogadta a szakmai szövetség javaslatát.
A szervezet összesítése szerint tavaly decemberben 39 696 SZÉP-kártya elfogadóhely volt
Magyarországon, az igényelt kártyák száma pedig meghaladta a 768 ezret. A SZÉP-kártyákra
összesen 71,7 milliárd forintot töltöttek fel tavaly, ebből a szabadidő eltöltésével kapcsolatos
alszámlára 5,15 milliárd forint került. Ennek az alszámlának a jelentős részét a tulajdonosok a hazai
fürdőkben költötték el.

Hírek

Változhat a helyzet, könnyebb lehet a vállalkozások élete
Úgy tűnik, hogy a kormányzati döntéshozók számolnak a vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentésével, a következő hónapokban több, erre vonatkozó nagyívű terv is megvalósulhat. A
Nemzetgazdasági Minisztérium konkrét célkitűzése, hogy az adminisztratív költségek átlagosan 500
ezer forinttal csökkenjenek a magyar vállalkozásoknál.
A program 10 beavatkozási területen jelöl ki konkrét tennivalókat, fogalmaz meg középtávú
feladatokat, illetve továbblépési irányokat. Új elem például, a július elsején debütáló egyszerűsített
elektronikus fizetési rendszer. Az e-fizetés, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók számára
lehetővé teszi, hogy az adószámlák számától függetlenül egyetlen összevont utalással teljesítsék az
esedékességük szempontjából összevonható adónemekre vonatkozó befizetési kötelezettségeiket.
De felgyorsulnak a hatósági eljárások is: 2014. január 1-jétől ugyanis az általános ügyintézési határidő
30 napról 21 napra rövidül. 2015. január 1-jétől pedig megszűnik a társadalombiztosítási kifizetőhellyel
nem rendelkező munkáltatók párhuzamos adatszolgáltatási kötelezettsége: a pénzbeli ellátások
összegének megállapítása a NAV számára megküldött és OEP felé továbbított adatokból történik
majd.
Az elmúlt időszakban több olyan intézkedés is megvalósult, amely enyhítette a vállalkozások terheit.
Ilyen volt például, hogy egyszerűsödött a kisvállalkozások éves beszámolási kötelezettsége, illetve
életszerűbbé váltak a házipénztárra vonatkozó előírások is. Ugyanakkor nem szabad elmenni amellett
sem, hogy a bírságok kiszabásakor már nem nehezedik pénzügyi nyomás a hatóságokra, illetve több
szempontból egyszerűsödött az uniós pályázati adminisztráció is.

Megint csökkent az alapkamat
Mai kamatdöntő ülésén ismét 0,25 százalékkal, 4,25 százalékra csökkentette az irányadó rátát a
monetáris tanács. Ezzel sorban a tizenegyedik 0,25 százalékos kamatvágásról határozott a monetáris
tanács. A kamatvágási ciklust tavaly augusztusban, 7 százalékos kamatszint mellett kezdték. A forint
a döntésre nem reagált, egy euró változatlanul 297 forintba kerül.
Az előző döntésnél még egyértelmű volt, hogy a kamatcsökkentések sora folytatódni fog. Elemzők
akkor azt mondták, hogy még akár hónapokon keresztül is tarthat a vágási ciklus. A lazuló monetáris
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politikát a jó erőben lévő forint, a támogató globális befektetői hangulat, az alacsony hozamok és a
történelmi mélyponton lévő inflációs szint (májusban 1,8 százalék) is támogatta.
Az utóbbi hetekben azonban a fenti folyamatok közül az inflációs kilátásokat kivéve minden negatív
irányú volt a változás. A forint múlt héten nagyot gyengült az euróval szemben, a hétfői 290 forintos ár
péntekre 300-ig gyengült.
A hanyatlás hátterében elsősorban a nemzetközi pénzpiaci hangulat romlása állt, ugyanis egyre több
befektető számít arra, hogy az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed lassan kihátrál
kötvényvásárlási programjából (bár valószínű, hogy a program teljes kivezetése 2014-nél előbb nem
fog megtörténni).
A folyamat úgy hat ránk, hogy a nemzetközi piacokon felhalmozódó pénzmennyiség, aminek egy
része a még mindig csábító hozamokat fizető magyar állampapírokba áramlott, megtorpan, majd
megindul kifelé. A jegybanki pénzbőség-teremtés visszavételére ugyanis a kockázatosabb eszközök
eladásával reagálnak a befektetők, a magyar eszközök pedig a nemzetközi besorolásokban a
kockázatos kategóriába tartoznak. Az emlegetett eladások hozamemelkedést és forintgyengülést
jelentenek.

Alapvetően változik a táppénz számítása
A tervek szerint júliustól változna a táppénz számítása. Ha a héten megszavazzák, akkor a jövőben
minden olyan jövedelmet figyelembe vesznek, amely után egészségbiztosítási járulékot kell fizetni. A
jövedelemadatokat ezentúl nem a foglalkoztatóknak kell megadniuk, hanem az adóhivatal küldi meg
az OEP-nek.
Az ellátás összege főszabály szerint a jogosultság kezdő napját megelőző harmadik hónap utolsó
napjától visszafele számított 180 napi jövedelem lesz. Amennyiben valakinek nincs ennyi jogviszonya,
akkor a táppénzre jogosultságot közvetlenül megelőző 180 napi jövedelem képezi az ellátási alapot.
Akik az adott fél éven belül váltottak munkahelyet, azoknál csak az aktuális kereset számít a táppénz
kiszámításánál. Aki fél év munkaviszonyt sem tud felmutatni, annál a minimálbérhez igazítják a
táppénzt.

Pályázati hírek

Kivételes lehetőség egy nyertes technológiafejlesztési pályázat átvételére és megvalósítására
Budapesten vagy Pest megyében
Egy vállalkozás 2012 elején beadott KMOP-2011-1.2.1/A jelű (Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai fejlesztése) pályázaton 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült,
30%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt teljes értéke 66,66 millió Ft. A vállalkozás nem
kívánja megvalósítani a tárgyban szereplő beruházást, ezért a kedvezményezett váltás lehetőségét
kihasználva szívesen átadná a projektet – és ezzel a támogatást – egy olyan vállalkozásnak, amely a
közeljövőben gép- vagy eszközbeszerzési típusú beruházást tervez, és ehhez szüksége van vissza
nem térítendő, EU-s támogatásra is.
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük hívja Rapcsák Dániel vezető tanácsadót a +36 20 400
4413 számon!

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
Pályázhatnak:
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.

Támogatható tevékenységek köre
K+F projekttámogatás jogcímen:
1. Alapkutatás
2. Ipari kutatás
3. Kísérleti fejlesztés
De minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen:
1.
2.
3.
4.

Előkészítéshez kapcsolódó költségek
Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
Projekt koordinációs tevékenység
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.
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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

Hírek

A pályakezdők után járó kedvezményről
A munkáltató a legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező,
huszonöt év alatti munkavállaló foglalkoztatása esetében a szociális hozzájárulási adóból
adókedvezményt vehet igénybe. Az érvényesíthető kedvezmény mértéke a foglalkoztatott
természetes személyt az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál
figyelembe vett, bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka. A kedvezmény a
foglalkoztatás első két évében, vagy a két éves időszakon belül a munkavállaló 25. életévének
betöltéséig jár.

Döntés született a munkahelyteremtő beruházások támogatását segítő NFA pályázatokról
A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatását segítő pályázat
alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft állt rendelkezésre a vállalkozások fejlesztési
projektjeinek megvalósításához. A keretösszegből 822 pályázó részesült vissza nem térítendő
támogatásban.
A pályázati célkitűzésnek megfelelően a pályázók döntő része hátrányos helyzetű régiókban, jelentős
számú új munkahelyen, álláskeresők alkalmazásával valósítja meg beruházását. A keretösszeg
felhasználásával a vállalkozások 4914 új munkahely kialakításához, és ezeken a munkahelyeken
3889 álláskereső foglalkoztatásához nyertek el vissza nem térítendő támogatást. A támogatás
egyúttal 9923 munkahely megőrzését is segíti.
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