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Minimálbér: igényeljék a kompenzációt!

Igényeljék a minimálbér-kompenzációt, mert lejár a határideje – erre is figyelmeztette a tagságot a
Kisosz a múlt heti siófoki országos taggyűlésén. Antalffy Gábor, az érdekvédelmi szervezet ügyvezető
elnöke azt mondta: sok vállalkozó nem járt utána ennek, pedig a kereskedelem és vendéglátás is
bekerült azon ágazatok közé, melyek számára lehetőség nyílt erre. Az ágazat alacsony jövedelmei
miatt is fontos, hogy minél többen éljenek a központi segítséggel. Ha nagy tömegben nem teszik ezt
meg, akkor olyan látszat is keletkezhet, hogy lám, mégis csak könnyen elő tudják teremteni a
pluszpénzt a minimálbér-emelésre.
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Akár 220 milliót is kaphat egy kkv a kockázati tőkeprogramon keresztül

Az eddigi 200 ezer euróval szemben mostantól akár 750 ezer euróra (közel 220 millió forintra) is
emelkedhet az uniós forrásból kkv-k számára kockázati tőkeprogramot kezelő Széchenyi
Tőkebefektetési Alap (SZTA) befektetéseinek egyedi értékhatára, miután erre Magyarország az
Európai Bizottságtól egyedi engedélyt kapott.

A magyar állam száz százalékos tulajdonában álló Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 2011-ben jött létre
azzal a céllal, hogy a 14 milliárd forintos uniós kerettel (85 százalékban közösségi, 15 százalékban
hazai támogatással) rendelkező SZTA forrásait kockázati tőkeprogramon keresztül a kkv-k
finanszírozására fordítsa.

Elsőként Magyarországon indult el ilyen program az EU-n belül, illetve elsőként kapott arra
lehetőséget, hogy a 200 ezer eurós (de minimis szerinti) értékhatáron túl jóval nagyobb, 750 ezer
eurós tőkebevonást hajtson végre az SZTA egy adott befektetésekre vonatkozóan – emelte ki
Csepreghy Nándor, az NFM fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára azon a
sajtótájékoztatón, amely a hazai kkv-k számára kibővülő kockázati tőkeprogram lehetőségeit mutatta
be.

Bár a Jeremie alapok is EU-forrást helyeznek ki kockázati tőkeprogram keretében, azonban ezek
alapvetően innovatív cégekbe fektetnek be, míg az SZTA a hagyományos iparágakban átlagosan
jobban teljesítő cégekbe invesztál. Csuhaj V. Imre, az SZTA elnök-vezérigazgatója kiemelte: már az
SZTA indulásakor látni lehetett, hogy a ’de minimis’-en túlmutató befektetési volumen iránt is
mutatkozik igény a hagyományos iparágakban sikeresen működő vállalkozások részéről.

Az SZTA a Brüsszeltől kapott felhatalmazás alapján három új tőkebefektetési konstrukciót hirdet meg.
A visszatérítendő tőkeforráshoz a már legalább két éve működő, legfeljebb kétmilliárd forintos
árbevételű kkv-k juthatnak hozzá.

Csuhaj V. Imre elmondta: az SZTA 14 milliárd forintos (a hét magyarországi régió egyenként 2-2
milliárdot kap) keretéből eddig 1,2-1,3 milliárdot helyeztek ki 17 realizált befektetés révén. A
befektetési döntéssel elkötelezett keret pedig 3,6 milliárdot tesz ki. Tervek szerint a kihelyezett
állomány értéke az év végére 4 milliárd fölé emelkedik. A forrás 2015 végéig hívható le, addig a tervek
szerint mintegy 100 kkv-ban szerezne részesedést az SZTA.

Új hitel a kkv-knak - egyszerűbb lesz az uniós fejlesztés

Két új hitelkonstrukcióval segíti a kormányzat az uniós pályázatok során már támogatást elnyert, ám
be nem indult fejlesztéseket, illetve azokat, akik önerő hiányában nem tudnak indulni a tendereken. A
kis- és középvállalkozások (kkv) igényeit várhatóan június közepétől fogadják be.

2007 és 2013 között valamivel több mint 8000 ezer milliárd forint uniós forrás felhasználására vagyunk
jogosultak, ám már a kezdeti időszaktól látható volt, hogy sok fejlesztés azért nem tud megvalósulni,
mert a kiscégeknek nem volt meg ehhez a szükséges tőkéje - közölte a keddi sajtótájékoztatón
Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkára. Mint mondta éppen ezért tavaly a szállítói hitellel, illetve az EU-s önerő alappal már
segítették az önkormányzati, államigazgatási szektort, ám ez az államtitkár szerint is csak félmegoldás
volt, így szerdán két új, kkv-kat segítő hitelterméket, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelt és a
Széchenyit Támogatást Megelőző Hitelt mutattak be.
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Csepreghy elmondása szerint jelenleg 4-500 milliárd forintnyi a hiányzó számlamennyiség, azaz az az
összeg, amikor az uniós pályázatoknál már megszületett a támogatói döntés, ám maga a fejlesztés
nem kezdődött meg. Ezen beruházások nagy része forráshiány miatt csúszik, így reményeink szerint
ezzel a két konstrukcióval sikerülhet felgyorsítani a kifizetéseket - mondta az NFM helyettes
államtitkára.

Havi szinten 0,4 százalékos a kamat

A pályázók nagy része 50 millió forint alatti összegre jelentkezett, náluk állandó probléma az önerő
kérdése, illetve mivel az uniós tenderek legnagyobb része utófinanszírozott, ezért az is problémás,
hogy a kiscég a beruházáshoz honnan szerez pénzt - mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója, aki szerint a most bejelentett két konstrukció valós piaci igényeken alapul.

Pozitívumnak nevezte azt is, hogy a kormányzat az eddigi 2 helyett immár 5 százalékos
kamattámogatást nyújt, aminek köszönhetően mindössze 0,3-0,4 százalékos havi kamat mellett
hozzájutni az új termékekhez. Ezt a kamattámogatást egyébként a Széchenyi Beruházási Hitelhez is
megadja az állam, így Krisán reményének adott hangot, hogy ezáltal újra beindulhatnak az évek óta
stagnáló beruházások.

Ez a lehetőség kevés ahhoz, hogy megmozgassuk az egész kkv-szektor - ismerte el a KAVOSZ
vezetője, majd hozzátette, hogy szerinte fel kellene kutatni azokat a pályázatokat, ahol már van
nyertes, de maga a fejlesztés nem indult meg, és megkérdezni az adott céget, hogy mi ennek az oka.
Ha pénzhiány, akkor az új konstrukciókkal el lehet indítani a fejlesztést - mondta Krisán. Ez egyfajta
teszt, hiszen az idei az utolsó év a mostani uniós költségvetési időszakban, így most azt nézik, hogy
sikerül-e ezáltal felgyorsítani a beruházásokat. A konstrukció jelenleg mindössze tizennéhány
pályázatnál érhető el, ám a cél, hogy a következő 2014-2020-as időszakban már minden pályázatnál
igénybe lehessen venni.

Június közepén indul a befogadás

Látni azt, hogy a kkv-szektor nehéz helyzetben van, kevés pénz megy fejlesztésre, ezért jött létre a
két új termék - mondta Nagy Gyula, az MKB Bank retail vezérigazgató-helyettese, aki elmondta azt is,
hogy 50 millió forint összegig lehet igénybe venni a lehetőséget, a futamidő pedig 12 és 120 hónap
között lesz.

A termék iránt a következő egy-két hétben már lehet érdeklődni a bankfiókokban, a befogadás pedig
június közepétől indul - jelentette be Nagy, majd hozzátette, hogy eddigi tapasztalataik szerint a
tárgyalások kezdetétől kezdve nagyjából egy hónapra lesz szükség ahhoz, hogy a pénz kiutalják. A
lehetőség egyelőre az MKB Bank mellett az Unicreditnél érhető el, a többi pénzintézettel a
közeljövőben tárgyalnak a belépésről.
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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

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. 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.
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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:

 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

Júniustól újra pályázható a LEADER!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER rendelet kihirdetési engedélyezésének elhúzódása miatt, IH
vezetői döntés alapján a pályázat benyújtási időszak 2013. június 3. helyett 2013. június 17-én
kezdődik annak érdekében, hogy a kihirdetést követően rendelkezésre álljon a tervezett felkészülési
idő. A pályázatokat változatlanul forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig lehet majd
benyújtani.

A keretösszeg 30 mrd Ft, egy-egy HACS 160-850m Ft-os keretösszeggel rendelkezik az illetékességi
területéhez tartozó ún. vidékies jellegű településeken.
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100%-os támogatási intenzitást élveznek a közösségi célú fejlesztések, a vállalkozások pedig 60-
65%-os támogatottság mellett pályázhatnak. Várhatóan a támogatható tevékenységek köre : gép- és
eszközbeszerzés illetve turisztika, mezőgazdasági tevékenység fejlesztése kizáró ok.

2013-ban újra élelmiszeripari pályázat!

2013-ban várhatóan újból megjelenik az élelmiszer feldolgozók fejlesztését szolgáló, Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt pályázat, nyilatkozta Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési
Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára az Info Rádióban.

A kiírás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával
vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve
élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az
élelmiszerbiztonsági és – higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

A támogatásra elkülönített keretösszeg várhatóan nagyobb lesz az eddigieknél, a pályázati kiírások
hamarosan megjelennek majd a Magyar Közlönyben és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
honlapján.

Támogatásra jogosultak azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség nélküli, valamint
jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek KKV-nak vagy
nagyvállalatnak minősülnek.

Elszámolható költségnek minősül a gép- és technológia beszerzés, épület építése és felújítása, és a
szoftverfejlesztés és hardver beszerzés.

A felkészülést, különösen az építési engedélyek beszerzését már most meg kell kezdeni, pályázni
várhatóan 1 hónapig lehet majd.

Május végéig igényelhető a minimálbér-támogatás

A pályázat célja, hogy megkönnyítse a magyar vállalkozások számára a minimálbéremelés
végrehajtását és csökkentsék az ezzel járó pénzügyi terheket az aktívan működő vállalkozások
esetében.

Pályázók köre tevékenységi körök szerint

• élelmiszergyártó cégek
• textilgyártó cégek
• ruházati termékgyártással foglalkozó cégek
• bőr feldolgozó, bőrtermék gyártó, lábbeli gyártó cégek
• fafeldolgozó cégek
• bútorgyártó cégek
• építőipari cégek
• kiskereskedelemmel foglalkozó cégek
• szálláshely szolgáltatást nyújtó cégek
• vendéglátó cégek
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Támogatható tevékenységek

A támogatás kizárólag a minimálbér és a garantált bérminimum emelés bér- és járulékköltségeinek
fedezetére használható fel.

Pénzügyi feltételek

A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2012.
december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint az erre a
különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és
szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig számított
időtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének
megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati
adót kell figyelembe venni.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtása 2013. május 31-ig lehetséges

Minden korábbinál magasabb kamattámogatás a Széchenyi Kártya Program fejlesztési
hiteleihez

2013. május 1-jétől a Kormány 5 százalékra emelte a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós
pályázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatást Megelőlegező
Hitel konstrukciókhoz biztosított kamattámogatást. A kedvezőbb finanszírozási lehetőségek
hozzájárulhatnak a hazai kis- és középvállalkozások beruházási kedvének növeléséhez, ezzel
támogatva a magyar gazdaság fejlődését. A jelenlegi jegybanki alapkamatét meghaladó mértékű
kamattámogatásnak köszönhetően a magyarországi cégek kevesebb mint havi 0,4 százalékos
kamattal juthatnak hitelhez a programban.

A már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi Kártya Program részben az állami
kamattámogatásnak köszönhetően lett napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A
2002-ben indult program keretében eddig közel 185 ezer hitelügylet jött létre, a kihelyezett hitelösszeg
közelíti az 1200 milliárd forintot.

A népszerű program sikeres folytatása érdekében a Kormány 2013. május 1-jétől évi 5 százalékpont
kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések
teljes összegéhez, az adott ügylet futamidejének első három évére. A három konstrukcióhoz továbbra
is kapcsolódik a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50 százalékáig terjedő állami
támogatás. Az olcsó hitel lehetővé teszi a válság miatt elhalasztott beruházások elindítását, a gépek,
eszközök korszerűsítését, tovább növeli a kkv-szektor uniós pályázatokon való részvételének esélyeit.

Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkára a Széchenyi Önerő Kiegészítő (SZÖK) és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező (SZTM)
hitelekre hívta fel a figyelmet. A konstrukciók a kis- és középvállalkozások pályázati esélyeinek
növelését és az uniós társfinanszírozással létrejövő beruházások mielőbbi sikeres megvalósítását
célozzák. A kiegészítő hitelből a projekt összköltségének saját forráson és uniós támogatáson felüli
része fedezhető. A megelőlegező hitelnek köszönhetően a vállalkozások gyorsabban juthatnak hozzá
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az elnyert EU-s forrásokhoz. Az igényelhető hitelösszeg a két konstrukció esetében 50 millió forintig
terjedhet, a maximális futamidő SZÖK esetén 10 év, az SZTM esetén pedig 5 év lehet.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a megemelt kamattámogatásnak
köszönhetően mindhárom hiteltermék kamata BUBOR alatti szintre került, így az ügyfeleknek 1 év
alatt akár 1,5 millió forinttal kevesebb nettó ügyleti kamatot kell fizetniük. A Széchenyi Beruházási
Hitelből ingatlan megvásárlása, építése, fejlesztése, valamint nemcsak új, hanem használt gépek
beszerzése is finanszírozható. A konstrukció 20 százalék önerővel, 1- 50 millió forint összegben,
maximum 10 éves futamidőre igényelhető, akár 2 éves türelmi idővel.

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

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
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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:

• 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.
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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.

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.

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.
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Megnyílnak az EGT és Norvég Alapok új támogatási időszakának forrásai

Az EGT és Norvég Alapok keretében hamarosan mintegy 40 milliárd forint támogatás 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 kutatás-
fejlesztés 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.

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.
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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.

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.
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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 forint értékben kötött befektetési szerződést.


