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2013. márciusi hírek

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

Új pályázati lehetőség ipari parkok, ipari területek fejlesztésére a Dél-alföldi és az Észak-

alföldi régióban

Hírek
Bormarketing pályázat– 2013.10.31-ig megvalósuló programok támogatása

Minimálbér-emelés: így kaphat támogatást a céged

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

Új pályázati lehetőség ipari parkok, ipari területek fejlesztésére a Dél-alföldi és az Észak-

alföldi régióban

Hírek
Még több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik

tanácsadási tevékenységet vennének igénybe

EU-s pénzekben bíznak a vállalatok

Pályázati hírek
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

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

Hírek
Még több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik

tanácsadási tevékenységet vennének igénybe

Új pályázati lehetőség ipari parkok, ipari területek fejlesztésére a Dél-alföldi és az Észak-

alföldi régióban

Kapcsolt vállalkozások adózása: változások jönnek

Pályázati hírek

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

A pályázat célja: új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a
vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci
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szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az
álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott
térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő
támogatással.

Pályázhat: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén
székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV: gazdasági társaság, ·
egyes jogi személyek vállalata, külföldi székhelyű vállalkozások hazai fióktelepe, szövetkezetek,
egyéni vállalkozók (bármely településtől, kezdő vállalkozás is)

A pályázaton kezdő vállalkozás is indulhat, támogatás kapható az ország bármely részéből, de a
régiónak megfelelő eltérő támogatási aránnyal.

Támogatott a beruházás befejezését követő 90 napon belül min. 2 fő számára - legalább 2 éves -
foglalkoztatási kötelezettséggel - teljes munkaidős új munkahely teremtéséhez szükséges
beruházások:

 kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az
immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése
során felmerülő költségek Gépjármű (guruló eszköz) nem támogatható, kivéve telephelyen
belüli használatú targonca, nem mezőgazdasági/árufuvarozó lassú jármű

Támogatás mértéke: A támogatás regionális beruházási támogatás régiónként eltérő: 10-50% lehet,
amelyhez 10% járul közepes, és 20% kisvállalkozás pályázata esetén

A támogatás mértéke

- max. 3 M Ft/ új munkahelyig
- Nem regisztrált álláskereső: 1,5 M Ft
- Kiegészítő támogatások (külön-külön ÉS együtt is):
- hátrányos helyzetű kistérségekben , településeken 200 ezer Ft, LHH: 300 ezer Ft
- munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartott kiközvetített álláskereső: 500 ezer Ft, roma

munkavállaló foglalkoztatása 300 ezer Ft/fő ,
- szabad vállalkozási zónában valósul 400 ezer (+ 300 000= 700 000) Ft /új munkahely.

Összesen: legfeljebb 120 M Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken legfeljebb 240 M
Ft.

Határidő: 2013-04-05

Új pályázati lehetőség ipari parkok, ipari területek fejlesztésére a Dél-alföldi és az Észak-alföldi
régióban

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a gazdaságfejlesztést támogató “Az üzleti infrastruktúra és
a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása” című, DAOP-1.1.1/A-13,
ÉAOP-1.1.1/A-13 kódszámú pályázati kiírás.

A pályázatok benyújtása 2013.03.11-től lehetséges.
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Hírek

Bormarketing pályázat– 2013.10.31-ig megvalósuló programok támogatása

A Magyar Turizmus Zrt. nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2013. évi közösségi agrármarketing
program keretében a 2013. október 31-ig Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát,
borászatokat, borokat népszerűsítő, helyi-, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon,
valamint országos rendezvényeken való részvétel, társkiállítóként való megjelenés, publikációk, egyéb
megjelenések és marketingkommunikáció támogatására.

Pályázók köre

• mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó természetes
személy

• mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó jogi személy

• mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság

• mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó mikro-; kis-;
és középvállalkozások

Támogatható tevékenységek

• Helyszín- (beleértve részvételi díj), stand-, sátor-, faházbérlet, a kapcsolódó installáció szállítása,
építése, dekorálása és bontása

• A bemutatásra, kóstoltatásra, árusításra szánt minták helyszínre és visszaszállítása (A szállításnál a
saját gépjármű használatának költségei nem számolhatóak el, kizárólag megbízási vagy vállalkozási
jogviszony alapján kifizetett fuvardíj.)

• Kóstoltatási eszközök bérlete, vagy egyszer használatos kóstoltató eszközök vásárlása

• A rendezvények személyi és technikai feltételeinek (hostess, hűtőszekrény, víz, áram, őrző-védő
szolgálat stb.) biztosítása

• A résztvevőkről szóló promóciós, reklám anyagok elkészítése, közös marketing kampányuk
megszervezése

• Reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás

• A fesztivál népszerűsítését célzó kiadványok, táblák, molinók, plakátok, szórólapok stb. készítése, a
kapcsolódó fotózás költsége

• A rendezvények reklámozási költségei, kiemelve az Magyar Turizmus Zrt támogatást.

• Olyan kiadvány készítése, amely erősíti a helyi termelők piaci pozícióját, elősegíti a hazai
élelmiszerek értékesítését, és felhívja a figyelmet a gasztronómiai szolgáltatásokra.
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Pénzügyi feltételek

A támogatás mértéke minimum 500 ezer forint, maximum 3 millió forint. A támogatási intenzitás
maximum 75%-os lehet.

Benyújtási határidő 2013. június 30.

Minimálbér-emelés: így kaphat támogatást a céged

Április második felétől igényelhetik a 11 meghatározott ágazatban tevékenykedő vállalkozások a
minimálbér-emelés végrehajtása miatt megnövekedett terheik csökkentését szolgáló támogatást, amit
várhatóan májustól kapnak meg - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány március 27-i ülésén döntött a minimálbér és a garantált bérminimum idei emelésének
egyes ágazatokban történő támogatásáról. A döntés szerint abban a 11 ágazatban kerül sor a
legkisebb bérek emelésének első félévi költségének támogatására, amelyekről tavaly év végén
megállapodás jött létre a kormány és a Versenyszféra Állandó Konzultációs Fórumán.

A kormány intézkedésének következtében a minimálbér emelésére leginkább érzékeny
munkahelyeken 260 ezer fő munkahelyének a megőrzése biztosítható.

A támogatásról a kormányrendeletben részletezettek szerint a munkáltató által benyújtott kérelem
alapján a munkaügyi központ dönt. A vonatkozó jogszabályok hatályba lépését követően várhatóan
már április második felétől lehet majd a kérelmeket benyújtani.

A folyamatos elbírálást követően előre láthatóan májustól kapják meg a vállalkozások a támogatást,
amely egy összegben kerül folyósításra, és kizárólag a minimálbér és a garantált bérminimum emelés
bér- és járulékköltségeinek fedezetére használható fel. A támogatás felhasználásáról augusztus
végéig a munkáltatóknak el kell számolniuk a munkaügyi központ felé.

A TEÁOR-szám szerint kedvezményezett ágazatok a következők:

- Élelmiszergyártás
- Textilgyártás
- Ruházati termékgyártás
- Bőr-, bőrtermék-, lábbeli-gyártás
- Fafeldolgozás
- Bútorgyártás
- Épületek építése
- Speciális szaképítés
- Kiskereskedelem
- Szálláshely-szolgáltatás
- Vendéglátás
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Pályázati hírek

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.

Új pályázati lehetőség ipari parkok, ipari területek fejlesztésére a Dél-alföldi és az Észak-alföldi
régióban

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a gazdaságfejlesztést támogató “Az üzleti infrastruktúra és
a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása” című, DAOP-1.1.1/A-13,
ÉAOP-1.1.1/A-13 kódszámú pályázati kiírás.

A pályázatok benyújtása 2013.03.11-től lehetséges.

Hírek

Még több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik
tanácsadási tevékenységet vennének igénybe

A programozási időszak végéhez közeledve a vállalkozások számára elérhető uniós források
átmenetileg szűkebb mértékben állnak rendelkezésre. A „hagyományos” pályázatokon túl azonban
közvetítőkön keresztül is támogatáshoz juthatnak a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ilyen például a
Vállalati tanácsadás program, amely legkésőbb 2014. június 30-ig áll az érdeklődő pályázók
rendelkezésére. A tanácsadási tevékenység igénybe vehető többek között jog, marketing, munkaügy
vagy szervezetfejlesztés területén is.

Egy vállalkozás fejlesztéséhez a megfelelő infrastruktúra és eszközök rendelkezésre állása csak
részben garantálhatja a sikert. Lényeges, hogy egy cég hogyan tudja ezeket az alapvető adottságokat
a vállalkozás fejlődése érdekében felhasználni valamint a meglévő humán erőforrásait úgy fejleszteni,
hogy az infrastrukturális lehetőségeit is hatékonyabban kihasználja. A Vállalati tanácsadás program
ebben segít a kkv-knak, azaz, hogy ne csak infrastrukturálisan fejlődjenek, hanem ezzel
párhuzamosan a tudásbázisuk is erősödjön. A program célja a kkv-k sikeres működéséhez szükséges
vállalkozói ismeretek fejlesztése, a cégek irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges
tudás átadása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.

A program céljainak a megvalósítása érdekében kiválasztásra kerültek a Támogatás Közvetítő
szervezetek, amelyeken keresztül pályázhatnak a tanácsadási tevékenységekre a vállalkozások.
Megjelenésükre a pályázási folyamatban azért volt szükség, mert így egyrészt a kkv-khoz közelebb
kerül a tanácsadási tevékenység, másrészt a konstrukció általános intézményi költségei is kisebbek. A
Támogatás Közvetítőknél alapkövetelmény volt a megfelelő régiónkénti területi lefedettség és a
megfelelő szaktudás. A projekt részeként biztosítaniuk kell minden régióban megfelelő számú
ügyfélszolgálati pontot, ahol az érdeklődők a program és vállalkozásukhoz kapcsolódó egyéb
kérdések kapcsán tájékoztatást kaphatnak. A Támogatás Közvetítői szerepet olyan a kkv-szektorban
tapasztalt szervezetek látják el, mint az OTP, a KA-VOSZ, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
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A projektek utófinanszírozottak, előzetes regisztrációt követően egy egyszerű pályázati adatlap
alapján a Támogatás Közvetítő dönt róluk. Jóváhagyás esetén kiküldi a támogatási szerződést a
kedvezményezett számára, aki a kiválasztott tanácsadóval bonyolíthatja le a projektet.

Azoknak a tanácsadó cégeknek, amelyeket a kkv-k tanácsadásra felkérhetnek, a konstrukció
keretében egy online rendszerben kell nyilvántartásba vetetnie magát, a
www.tanacsadoakkreditacio.hu honlapon keresztül.

A tanácsadási tevékenység a következő szakterületeken vehető igénybe: horizontális célok; jog;
közbeszerzés; marketing; munkaügy, munkabiztonság; online megjelenés, kereskedelem; pénzügy-
adó-számvitel; szakfordítás; szervezetfejlesztés; technológia, termékfejlesztés; ügyvitel,
adminisztráció; vállalati stratégia.

Az elnyerhető támogatás összege 100.000-8.000.000 forint, mértéke 50% lehet.

A Közép-magyarországi régióban az igényelt támogatás már meghaladja a rendelkezésre álló keretet,
így az felfüggesztésre került. A többi régióban azonban továbbra is elegendő forrás áll rendelkezésre
a pályázatok folyamatos befogadásához, összesen 2,7 milliárd forint.

EU-s pénzekben bíznak a vállalatok

Az Európai Uniós pályázati lehetőségek megítélését illetően pozitív elmozdulás figyelhető meg a hazai
kkv-k körében, ami annak köszönhető, hogy egyre több vállalkozás talál olyan pályázati kiírást, amely
érdekelheti a céget. Továbbra is a középvállalkozások látnak nagyobb esélyt a pályázati források
elnyerésére, az ágazatok közül pedig egyértelműen a mezőgazdasági cégek a legoptimistábbak a
pályázati források elnyerését illetően.

Az 500 hazai mikro-, kis-, és középvállalkozás megkérdezésével végzett negyedéves kutatás azt
mutatja, hogy az előző negyedévhez képest optimistábbak a pályázati kiírások megítélésében a kkv-k.
A bizalmi indexet meghatározó 10 tényező közül az EU részindex esetében látható a legjelentősebb
növekedés, így jelenleg a részindex 52 ponton áll. Mindez annak köszönhető, hogy jelentős pozitív
elmozdulás figyelhető meg a cégek számára érdekes pályázati lehetőségeket illetően. Emellett a
legutóbbi felmérés során növekedett az egy vállalkozásra eső benyújtott pályázatok aránya is. A
megkérdezett kkv-k átlagosan 3,5 pályázatot nyújtottak be cégenként. Az NFÜ az év első felében
meghirdeti a 2007-2013-as európai uniós fejlesztési ciklus még rendelkezésre álló forrásainak
felhasználását lehetővé tevő pályázatokat. Ez mintegy 170 milliárd forintnyi pályázati keretösszeget
jelent. Az elnyerhető források növekedésével tovább emelkedhet a benyújtott pályázatok száma, és
bővülhet a pályázati rendszerben résztvevő cégek aránya is.

Az ágazati szektorok között azonban jelentős eltérések vannak az uniós pályázati rendszerben való
részvétel szempontjából. Továbbra is az agrárcégek tartják a legreálisabbnak, hogy uniós
támogatáshoz jussanak (62 százalék), de jelentős hangulatjavulás figyelhető meg a szolgáltató
cégeknél is. Ez utóbbiak esetében mintegy 11 százalékponttal 49 százalékra nőtt azon cégek aránya,
amelyek reálisnak tartják, hogy uniós támogatáshoz jussanak.

A kereskedelmi cégek megítélése eközben jelentősen romlott, jelenleg 38 százalékuk tartja reálisnak
EU támogatás elnyerését. Habár a mezőgazdasági vállalkozások nagy része nehéznek ítéli a
pályázatok elérhetőségét, ennek ellenére közülük nyújtottak be legtöbben háromszor vagy ennél is
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több alkalommal uniós pályázatot. Ennek eredményeképpen a legtöbb nyertes pályázat is az
agrárszektorból kerül ki.

Pályázati hírek

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.
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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.

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

Még több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik
tanácsadási tevékenységet vennének igénybe

A programozási időszak végéhez közeledve a vállalkozások számára elérhető uniós források
átmenetileg szűkebb mértékben állnak rendelkezésre. A „hagyományos” pályázatokon túl azonban
közvetítőkön keresztül is támogatáshoz juthatnak a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ilyen például a
Vállalati tanácsadás program, amely legkésőbb 2014. június 30-ig áll az érdeklődő pályázók
rendelkezésére. A tanácsadási tevékenység igénybe vehető többek között jog, marketing, munkaügy
vagy szervezetfejlesztés területén is.

Egy vállalkozás fejlesztéséhez a megfelelő infrastruktúra és eszközök rendelkezésre állása csak
részben garantálhatja a sikert. Lényeges, hogy egy cég hogyan tudja ezeket az alapvető adottságokat
a vállalkozás fejlődése érdekében felhasználni valamint a meglévő humán erőforrásait úgy fejleszteni,
hogy az infrastrukturális lehetőségeit is hatékonyabban kihasználja. A Vállalati tanácsadás program
ebben segít a kkv-knak, azaz, hogy ne csak infrastrukturálisan fejlődjenek, hanem ezzel
párhuzamosan a tudásbázisuk is erősödjön. A program célja a kkv-k sikeres működéséhez szükséges
vállalkozói ismeretek fejlesztése, a cégek irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges
tudás átadása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.

A program céljainak a megvalósítása érdekében kiválasztásra kerültek a Támogatás Közvetítő
szervezetek, amelyeken keresztül pályázhatnak a tanácsadási tevékenységekre a vállalkozások.
Megjelenésükre a pályázási folyamatban azért volt szükség, mert így egyrészt a kkv-khoz közelebb
kerül a tanácsadási tevékenység, másrészt a konstrukció általános intézményi költségei is kisebbek. A
Támogatás Közvetítőknél alapkövetelmény volt a megfelelő régiónkénti területi lefedettség és a
megfelelő szaktudás. A projekt részeként biztosítaniuk kell minden régióban megfelelő számú
ügyfélszolgálati pontot, ahol az érdeklődők a program és vállalkozásukhoz kapcsolódó egyéb
kérdések kapcsán tájékoztatást kaphatnak. A Támogatás Közvetítői szerepet olyan a kkv-szektorban
tapasztalt szervezetek látják el, mint az OTP, a KA-VOSZ, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
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A projektek utófinanszírozottak, előzetes regisztrációt követően egy egyszerű pályázati adatlap
alapján a Támogatás Közvetítő dönt róluk. Jóváhagyás esetén kiküldi a támogatási szerződést a
kedvezményezett számára, aki a kiválasztott tanácsadóval bonyolíthatja le a projektet.

Azoknak a tanácsadó cégeknek, amelyeket a kkv-k tanácsadásra felkérhetnek, a konstrukció
keretében egy online rendszerben kell nyilvántartásba vetetnie magát, a
www.tanacsadoakkreditacio.hu honlapon keresztül.

A tanácsadási tevékenység a következő szakterületeken vehető igénybe: horizontális célok; jog;
közbeszerzés; marketing; munkaügy, munkabiztonság; online megjelenés, kereskedelem; pénzügy-
adó-számvitel; szakfordítás; szervezetfejlesztés; technológia, termékfejlesztés; ügyvitel,
adminisztráció; vállalati stratégia.

Az elnyerhető támogatás összege 100.000-8.000.000 forint, mértéke 50% lehet.

A Közép-magyarországi régióban az igényelt támogatás már meghaladja a rendelkezésre álló keretet,
így az felfüggesztésre került. A többi régióban azonban továbbra is elegendő forrás áll rendelkezésre
a pályázatok folyamatos befogadásához, összesen 2,7 milliárd forint.

Új pályázati lehetőség ipari parkok, ipari területek fejlesztésére a Dél-alföldi és az Észak-alföldi
régióban

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a gazdaságfejlesztést támogató “Az üzleti infrastruktúra és
a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása” című, DAOP-1.1.1/A-13,
ÉAOP-1.1.1/A-13 kódszámú pályázati kiírás.

A pályázatok benyújtására 2013.03.11-től nyílik lehetőség.

Kapcsolt vállalkozások adózása: változások jönnek

Változik a kapcsolt vállalkozások adózásánál szerepet játszó szokásos piaci ár meghatározásával
összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló rendelet, a nemzetgazdasági miniszter ezt módosító
rendelettervezete a kormány honlapján olvasható.

A jogszabálytervezet szerint a szokásos piaci ár előzetes megállapítása iránti kérelemre hozott
adóhatósági határozatnál nem áll fenn a nyilvántartási kötelezettség arra az időtartamra sem, amely a
kérelem benyújtásának adóévétől annak az adóévnek az utolsó napjáig tart, amelyben a határozat
érvényessége megszűnik. A mentesülés feltétele ugyanakkor, hogy a határozatban rögzített tényállás
ezen időszakban változatlanul fennálljon.

A módosítás arról is rendelkezik, hogy amennyiben a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének
átterhelése több kapcsolt fél részére történik, akkor az alkalmazott allokációs kulcs szokásos piaci
jellegét az adózó köteles alátámasztani. A tervezet pontosítja továbbá, hogy a szokásos piaci ár
meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülést biztosító 50 millió forintos
értékhatár vizsgálatánál az adóévben történő teljesítések értékét kell együttesen figyelembe venni.
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A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülés 50
millió forintos értékhatárának, valamint az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások
150 millió forintos értékhatárának megállapításánál, ha a szerződés szerinti ellenérték nem forintban
keletkezik, annak értékét a Magyar Nemzeti Bank, a szerződés megkötésének napján érvényes
devizaárfolyamának alapján kell átszámítani.

A módosítás a jogalkalmazás elősegítése érdekében előírja, hogy a szokásos piaci ár
meghatározásával összefüggésben készítendő nyilvántartást – főszabály szerint – szerződésenként
kell elkészíteni, függetlenül attól, hogy egy szerződés alapján több ellenőrzött ügylet valósul-e meg.
Amennyiben az érintett felek nem kötnek szerződést, akkor a szokásos piaci ár meghatározásával
összefüggő nyilvántartási kötelezettség ellenőrzött ügyletenként teljesítendő.

A módosítás emellett arról is rendelkezik, hogy szokásos piaci haszonkulcsnak az ellenőrzött ügylettel
érintett kapcsolt fél által alkalmazott haszonkulcs minősül, de mértéke legfeljebb 3 százalék és 10
százalék között alakulhat.


