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Pályázati hírek

Telephelyfejlesztés Pest megyében várhatóan októberben

A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül
szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók
foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek
modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának
növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a
foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

Pályázók köre

 Gazdasági társaságok
 Szövetkezetek
 Egyéb vállalatok

A megvalósítás helye Pest megye lehet, Budapest kivételével.

Támogatható tevékenységek köre

1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése önálló tevékenységként csak abban az
esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a
működési engedély megvonását vonná maga után.

Pénzügyi feltételek

A támogatás maximális összege 35%.

Az igényelhető támogatás minimum 10 millió forint, maximum 100 millió forint.

Benyújtási határidő

Várhatóan októbertől



___________________________________________________________________________

1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702
e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu

Újra falusi turisztikai pályázat várható novemberben

Központi vidékfejlesztési forrásból, a területileg illetékes LEADER Akciócsoportok bevonásával
várhatóan újra megnyílik a falusi turizmus fejlesztéseket támogató népszerű pályázat, 60-65%-os
támogatással.

A 2013-as feltételek várhatóan azonosak lesznek a 2012-es vonatkozó rendeletben szabályozott
keretekkel.

Hírek

Csökkentse társasági adóját egyszerűen

Hallott már a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által is javasolt, adókedvezményes támogatási
rendszerről?

Tudta, hogy ez a támogatási forma kettős adókedvezményt nyújt az Ön cége számára is?

Az elv egyszerű: miként a személyi jövedelem adójának 1%-ról is dönt, úgy most a társasági adója
hetven százalékáról is rendelkezhet.

Amennyiben az Ön cége társasági adófizetésre kötelezett, úgy javasoljuk, hogy éljen ezzel a
megoldással és csökkentse adójának mértékét.

A rendszer használata során előadó-művészeti szervezeteket támogathat úgy, hogy azzal még az
adózás utáni eredményét is növeli.

A félreértések elkerülése végett, ez nem szponzoráció, hanem adókedvezményes támogatás.

Társasági adójának terhére történő támogatásával nagymértékben hozzájárul a kulturális élet
szereplőinek a működéséhez, sőt sok esetben az életben maradásához.

Mindezt úgy, hogy legálisan, a törvény biztosította kereteken belül, a támogatási összeg 10%-kal
csökkenti társasági adójának mértékét és csökkenti az adóalapját is.

Ha már úgyis utalna a NAV-nak, akkor javasoljuk, hogy vegye igénybe ezt az adócsökkentési
lehetőséget, mert nemcsak jól jár vele, de közvetve munkahelyeket teremt vagy éppen ment meg.

Példa:

- Adóalap: 100,000.000.-
- Társasági adó: 10,000.000.-
- Felajánlható támogatás: 7,000.000.- (társasági adó 70%-a)
- Új adóalap: 93,000.000.-
- Új társasági adó: 9,300.000.-
- Előadó-művészeti szervezetnek utalandó: 7,000.000.-
- NAV-nak utalandó: 2,300.000.-
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Ezzel a megoldással Ön 700,000.- forinttal csökkentette idei adófizetését, továbbá csökkentette a
2014-es társasági adó feltöltési kötelezettségét, mindössze fél óra alatt.

Cégünknél az ügymenet egyszerű, gyors és a szakmai szervek elvárásaival összhangban, precízen
előkészített. Nem igényel extra ráfordított időt, és munkát. A jogszabályi háttérről, a dokumentációról
és a részletekről bővebben az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat.

Amennyiben Ön is szeretné kiélvezni a törvény biztosította adócsökkentés előnyeit, kérjük, mielőbb
jelezze partnerünk felé, hogy biztosíthassák Önöknek a támogatási keretet.

Budur Gabriella

Cégvezető

4Minds Central European Zrt.

1024 Budapest Retek utca 26.

budur.gabriella@4minds.hu

+36309036043

Tájékoztatás az ÚSZT GOP keretében megkötött támogatási szerződésekkel, támogatói
okiratokkal kapcsolatban

Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében megkötött támogatási
szerződések és kiadott támogatói okiratok vonatkozásában a projekt megvalósításának időbeli
ütemezését (ld. a támogatási szerződés/támogatói okirat 3. pontját) illetően az alábbi pontosító
tájékoztatást adjuk:

A projekt elszámolhatósági időszak befejező dátuma a projekt (fizikai) megvalósításának dátuma. A
projekt keretében a projekt (fizikai) megvalósítás befejezése napjáig felmerült költségek számolhatók
el.

A projekt (fizikai) megvalósítása: A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a
támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás
során keletkezett számlák - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő -
kiegyenlítése megtörtént. A projekt (fizikai) megvalósítás dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt
felmerült, a kedvezményezett által megfelelően alátámasztott költségek közül a legkésőbbi kifizetés
dátuma.
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Pályázati hírek

Akár 70%-os támogatás telephelyfejlesztésre!

A konstrukciókra csak KKV-k pályázhatnak, és a pályázat beadását megelőző évben legalább 1 fő
foglalkoztatottal kell rendelkezniük. A pályázat benyújtására csak a Dél-Dunántúli, Észak-
Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Régiókban van lehetőség.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek
modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a
telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének
megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás
céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások
meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

FONTOS: a támogatást csak jól működő, több embert jelenleg is foglalkoztató cégek kaphatják meg
minimum 2-20 új munkahely létesítési kötelezettséggel. Nem egy általános mindenki által viszonylag
könnyen elnyerhető támogatásról van szó!

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak

1. Jogi személyiségű vállalkozás
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás
3. Egyéb vállalat

Támogatható

Projekt előkészítésekor: Kiviteli, engedélyezési dokumentumok díja

Projekt megvalósítása esetén:

1. Épület átalakítása, bővítése esetén,
2. Alapvető infrastrukturális beruházások költségei
3. Eszközbeszerzés

A költségek megoszlása a projekten belül %-os arányban maximált:

a. Projekt-előkészítés költsége 5 %
b. Eszközbeszerzés költsége 30 %
c. Alap infrastrukturális beruházások 40 %
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A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000
Ft, maximum 400.000.000 Ft.

A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 40%-70%-a

Pályázatok benyújtására 2013. szeptemberében nyílik lehetőség.

Újra falusi turisztikai pályázat várható novemberben

Központi vidékfejlesztési forrásból, a területileg illetékes LEADER Akciócsoportok bevonásával
várhatóan újra megnyílik a falusi turizmus-fejlesztéseket támogató népszerű pályázat, 60-65%-os
támogatással.

A 2013-as feltételek várhatóan azonosak lesznek a 2012-es vonatkozó rendeletben szabályozott
keretekkel.

Hírek

FONTOS: Aki nem figyel a határidőre elveszti a támogatást - napokon belül várja az NFÜ a
pályázók válaszát

Azonnal eláll visszamenőlegesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) azoknak a folyamatban
lévő uniós projekteknek a kifizetésétől, amelyek kedvezményezettjei nem nyújtanak be határidőre
átláthatósági nyilatkozatot, vagy nem felelnek meg az alkotmányban rögzített átláthatósági
követelményeknek.

Az államtitkár, aki kormánybiztosként irányítja az NFÜ-t, megerősítette: az ügynökség a nyertes
cégektől átláthatósági nyilatkozatot kér be az augusztus elsejétől bevezetett szabályok értelmében.
Ha a cég nem válaszol, vagy nem felel meg a feltételeknek, az ügynökség azonnal eláll a kifizetéstől.
Tájékoztatása szerint az elmúlt hét évben Magyarországon 60 ezren nyertek el uniós támogatást,
jelenleg 44 ezer cég felülvizsgálata zajlik.

A politikus, aki kormánybiztosként egy hónapja vette át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetését,
korábban az MTI-vel közölte: az érintetteknek ugyanazt, a réginél részletesebb kérdőívet kell
kitölteniük, amit az új pályázók már automatikusan megkapnak, és amely az alaptörvényi és abból
következő törvényi átláthatósági feltételeknek való megfelelésre tartalmilag kérdez rá. Szeptember
elejétől az uniós támogatásra pályázó szervezetnek nyilatkoznia kell az átláthatóság törvényben
foglalt kritériumai teljesüléséről egyenként, tényszerűen, hogy mely körülmény, tény, adat az, amely
miatt a szervezet megfelel az átláthatóság jogszabályi feltételeinek. A gazdasági társaságoknak
nyilatkozniuk kell név szerint például a tulajdonosi körről és struktúráról, a több mint 25 százalékos
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró tagjaikról, és azok adóilletőségéről is - mondta.

Az Európai Bizottsággal az uniós támogatásokról hétfőn megkötött megállapodásról Lázár János
kiemelte: a kormány jól képviselte az ország érdekeit, néhány szomszédos ország az elmúlt hetekben
25 százalékos korrekciót kapott az Európai Bizottságtól. Pontosan tudni kell, hogy a 2006-óta
érvényben lévő gyakorlat miatt büntetnek minket - fogalmazott.
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Az államtitkár hangsúlyozta: a projektek kifizetésének gyorsítása érdekében több lépésre is szükség
van. "Ez most a magyar kormányon múlik, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen, a fejlesztési
minisztériumon, és a beruházások kivitelezésével-felügyeletével foglakozó kollégákon és
vállalkozókon. Nagy a felelősségünk, hogy a következő két hónapban képesek leszünk-e Brüsszel
számára annyi számlát és programot bemutatni, amire a kifizetések megtörténhetnek - mondta és
hozzátette: ha a következő két hónapban jól dolgoznak a kollégáink, akkor Magyarország 2013-ban
1300-1400 milliárd forint uniós forrást fog kifizetni, és minimális lesz a veszteség."

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár azt is elmondta: a miniszterelnök arra adott utasítást a
vidékfejlesztési és a gazdasági miniszternek, hogy a rezsicsökkentést követően vizsgálják meg a
kedvezményes áfakulcs bevezetésének lehetőségét az élelmiszerek esetében. A vizsgálatok zajlanak,
nincs végleges döntés..

Az EU-biztos meg akarja kétszerezni a kkv-knak szánt támogatásokat

Az európai munkanélküliség csökkentése érdekében az Európai Bizottság regionális biztosa,
Johannes Rahn a tagállamok pénzügyminisztereinek Vilniusban tartott hét tanácskozásán azt
javasolta, hogy a következő 2014-2020-as pénzügyi keretben a jelenlegi 70 milliárdról 140 milliárd
euróra növeljék a kis és közepes méretű vállalatok támogatására szánt összeget.

Hahn utalt arra, hogy Európában jelenleg kereken 23 millió kis és közepes méretű vállalat létezik.
Ezzel szembenh áll jelenleg közel 27 millió munkanélküli. Ez ugyan "naiv szám", de ha minden egyes
kkv csak egy munkanélkülit foglalkoztatna,"a munkanélküliség problémája csaknem megoldódna."
Ezzel szemben az EU-ban található 500 legnagyobb vállalat mindegyikének 50 ezer embert kellene
felvennie, és ez elméletileg irreális. "Ezért a legnagyobb fontosságú a kkv-k támogatása, amit a
pénzügyminiszterek is igazoltak" - idézte az Európai Bizottság biztosát a Die Presse című bécsi lap.

Kötelező tőkét emelni a Kft.-kben

Legfeljebb két év türelmi időt kapnak a jogi személyek − gazdasági társaságok, bt.-k, kkt.-k, az
alapítványok és egyesületek − arra, hogy az idén március 15-étől hatályos új Polgári törvénykönyv
(Ptk.) rendelkezéseivel összhangba hozzák a létesítő okirataikat − derül ki a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium által a parlamentnek benyújtott, az új Ptk.-t hatályba léptető és az átmeneti
szabályokról rendelkező törvénytervezetből. Ha azonban a társasági szerződés, alapszabály vagy
alapító okirat bármilyen okból módosul az új Ptk. hatályba lépését követően, egyúttal az új polgári jogi
kódexhez is hozzá kell igazítani. A felkészülést azon cégeknek is érdemes megkezdeni, amelyek
vezetői úgy érzik, a jelenlegi szabályok túlzottan korlátozzák a működést, az új kódex ugyanis fő
szabály szerint nagyobb teret enged a törvény rendelkezéseitől való eltérésre − mondta a Napi
Gazdaságnak Boronkay Miklós, a Szecskay Ügyvédi Iroda polgári jogra szakosodott tagja. A
vállalkozásoknak érdemes megfontolniuk, hogy a kötelező módosítást kiegészítik-e a cég működését
gyorsító módosításokkal − például rövidebb határidőt határoznak meg a közgyűlés összehívására −
vagy egyéb stratégiai változtatásokkal.

Mindezt várhatóan normál illetékfizetéssel tehetik majd meg a vállalkozások, jelentősebb költséget az
ügyvédi munkadíjak jelenthetnek az okiratok bonyolultságától függően. Ha a módosítás csak a Ptk.-
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nak való megfelelés miatt módosulna, akkor ezt illeték- és közzétételidíj-mentesen lehet bejelenteni a
cégbíróságnak a tervezet szerint. A bt-knek, közkereseti társaságoknak legkésőbb 2015. március 15-
ig, a kft-knek és a részvénytársaságoknak − illetve az alapítványoknak és egyesületeknek − pedig
2016. március 15-ig kell kötelezően módosítaniuk az iratokat e célból. A változtatást elmulasztókat
sújtó bírság összege várhatóan a készülő cégtörvényből derül ki.

A tervezet szerint két évet kapnának a kft-k az új kódexben előírt törzstőke-emelésre is, feltéve, hogy
létesítő okiratuk addig nem módosul − ha mégis, az első változtatással együtt a jegyzett tőkét is meg
kell emelni (a jövő tavasszal alakított cégeknek már 3 millió forint törzstőkével kell rendelkezniük a
mostani félmillió forinttal szemben). A javaslat indoklása szerint ez a kft.-k mintegy felét, 160-170 ezer
céget érint, ahol pedig a szükséges összeg nem áll rendelkezésre és apporttal sem oldható meg a
tőkeemelés, ott a tagok dönthetnek a társaság átalakulásáról és kkt-ként vagy bt-ként folytathatják
működésüket − hangsúlyozta Boronkay.

A tervezet általános szabályként rögzíti, hogy az új Ptk. rendelkezéseit a hatályba lépést követő
jogviszonyokra és jognyilatkozatokra kell alkalmazni, a felek azonban megállapodhatnak úgy is, hogy
a korábban kötött szerződésekre is az új kódex vonatkozzon. Ezt különösen a vállalkozási
szerződéseknél érdemes megfontolni, az új jogszabály ugyanis szigorúbb felelősségi szabályokat
állapít meg szerződésszegések esetére, illetve eltörli a jogvesztő kellékszavatossági határidőket.

Pályázati hírek

Megjelentek a Norvég Alap új támogatási ciklusának első pályázati felhívásai

Tájékoztatjuk leendő pályázóinkat, hogy megjelentek a Norvég Alap új támogatási ciklusának első
pályázati felhívásai, a Zöld ipari innováció, valamint a Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés programok keretében.

A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő
iparágak zöldebbé tétele, a zöld innovációk elterjesztése. A program központi pályázati felhívásában a
„Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)" illetve a
„Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)" célokra rendelkezésre
álló teljes keretösszeg 24.270.000 €, melyből az 1. alprogramra 16.970.000 €, a 2. alprogramra
7.300.000 € került meghirdetésre.

A Zöld ipari innováció pályázat elkészítéséhez kapcsolódóan norvég partnerrel történő
kapcsolatfelvétel és háttértanulmányok közös készítésének támogatása érdekében meghirdetett
„Kétoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása" c. pályázatra 210.000
€ áll rendelkezésre.

A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program célja a helyi önkormányzatok
által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása, illetve a helyi gazdaságfejlesztés előmozdítása
norvég partnerekkel való együttműködésen keresztül. A pályázati felhívás keretösszege 6.830.000 €.
A támogatásra kizárólag magyarországi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, legalább egy
norvég és egy magyar partnerrel együttműködésben. A pályázatokat angol nyelven szükséges
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elkészíteni. A pályázati felhívással kapcsolatosan információs nap kerül megszervezésre 2013.
augusztus 13-án, melyről részletes információk is elérhetők a hivatalos honlapon.

A pályázatok benyújtása elektronikus űrlap kitöltésével történik, amely a https://nora.norvegalap.hu
felületen regisztrálva, az „Aktuális pályázati kiírások" menüpontra kattintva érhető el.

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 30., kivéve a „Kétoldalú kapcsolatok
elősegítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása" c. pályázatot, melyre a keret kimerüléséig
folyamatosan, de legkésőbb 2013. szeptember 10-én (kedden) 24.00 óráig lehet pályázatot
benyújtani.

További részletes információ a fenti programokról és a pályázati felhívásokról az EGT Norvég Alapok
hivatalos honlapján találhatók.

Újra pályázható a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése érdekében kiírt pályázat

Az Új Széchenyi Terv keretében újra lehet pályázni a korábban felfüggesztett „Logisztikai központok
és szolgáltatások fejlesztése” című (GOP-2011-3.2.1. kódszámú) pályázati kiírásra. A pályázatok
benyújtására 2013. július 24-től 2013.augusztus 31–ig van lehetőség.

Beadás esetén a korábban is használatos pályázati dokumentációkat kell használni, az időmúláshoz
kapcsolódó esetleges eltéréseket a közreműködő szervezet hiánypótlás keretében fogja korrigálni.

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.

Hírek

Már társadalmi egyeztetésen három régió telephelyfejlesztését és ipartelepítését támogató
felhívás

Elérhető az NFÜ honlapján a „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című, DDOP-
1.1.1/D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú felhívás tervezete.
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A konstrukció célja, hogy elősegítse a vállalkozások működő telephelyeinek modernizációját és
bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, illetve új telephelyek kialakítását.

A kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2013. augusztus 11-ig várják a véleményezésre
kialakított partnerségi fórumban.

Tovább ömlik a pénz a vállalkozásokhoz

Mivel a Növekedési Hitelprogram 2-es pillére iránt mérsékelt az érdeklődés, miközben az 1-es
pillérben igényelhető keretre túljegyzés tapasztalható, ezért a vállalkozások és a gazdaság számára is
kedvezőbb, hogy ezek a keretek átjárhatóak lettek.

Üdvözlik a bankok az MNB döntését a Növekedési Hitelprogram módosításaira vonatkozóan, nagyon
jónak és hasznosnak tartják. Mivel a vállalatok már az elmúlt években jelentős mértékben
hozzáigazították finanszírozási szerkezetüket gazdálkodásuk deviza igényéhez, ezért az
árfolyamkockázatok mérséklésére szolgáló 2-es pillér megemelt kerete többnek bizonyult a
szükségesnél. Másrészt viszont az 1-es pillér esetében jelentős "túljegyzés" volt tapasztalható. Így a
vállalkozások, de az ország gazdasága számára is mindenképpen kedvezőbb, hogy ezek a keretek
átjárhatóak lettek.

A fenti eredményekhez természetesen fontos az ügyfelek közreműködése, rugalmas hozzáállása is,
tekintettel arra, hogy habár a folyósítások határidejét szeptember végére módosították, a
hitelszerződéseket továbbra is augusztus végéig meg kell kötni.


