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Pályázati hírek

Csaknem 12 millió a fiatal gazdáknak
Maximum 40 ezer eurós támogatásra nyújthatnak be pályázatokat május 1-15. között a kezdő fiatal
gazdálkodók a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei kirendeltségeihez. A teljes
keretösszeg 15 millió eurót tesz ki. Így a fiatal gazdálkodók tevékenységeik megkezdéséhez idei
árfolyamon számolva összesen mintegy 4,5 milliárd, fejenként pedig legfeljebb 11,8 millió forintra
tarthatnak igényt.
Mintegy 4,5 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg idén a fiatal gazda pályázatot a
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM). A Magyar Közlöny 51. számában megjelent rendelet szerint a
támogatási kérelmet május 1. és 15. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint
illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei kirendeltségére.
A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a fiatal agrárszakemberek vállalkozásának elindításához, a
birtokstruktúra átalakításához, a mezőgazdaságban dolgozók korösszetételének javításához, valamint
a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez – közölte a VM. Azok a 18 és 40 év közötti gazdák
jelentkezhetnek, akik először kezdenek gazdálkodni, megfelelő szakmai tudással, végzettséggel
rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni vállalkozóként vezetik.
A fejenkénti támogatás a vállalt üzemmérettől függően 20-40 ezer euró lehet. A forintösszeget az
Európai Központi Bank (EKB) január elsejei árfolyama alapján határozzák meg. Az EKB euró
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árfolyama idén január elsején egyes források szerint 297,04 forint volt, így a 40 ezer eurós maximális
összeg ezzel számolva 11,8 millió forintot tesz ki. (Első körben az elnyert összeg 90 százalékára
nyújtható be kifizetési kérelem, a fennmaradó 10 százalékot pedig leghamarabb 2016-tól lehet
igényelni).
Az eddigi évek tapasztalatai alapján a következő időszakban még nagyobb hangsúlyt helyeznek a
szakmailag felkészült, mezőgazdasági termeléssel élethivatásszerűen foglalkozó fiatal pályázók
előnyben részesítésére. Kiemelt cél a kormányprogramhoz igazodva a vidéki lakosság helyben tartása
és a foglalkoztatás növelése.
A pályázatok elbírálásakor többletpontokat szerezhetnek azok a fiatal agrárvállalkozók, akik
magasabb kézimunka-igényű ágazatokban folytatnának mezőgazdasági tevékenységet, lakóhelyük a
gazdaság közelében található, tanyán vagy kistelepülésen élnek, illetve vállalják az ilyen térségbe
történő kiköltözést. Többletpontot kapnak azok a pályázók is, akik önmagukon kívül további munkaerőt
foglalkoztatnak legalább a 4. évtől kezdődően, ezzel ösztönözve a foglalkoztatás növelését olvasható a VM közleményében.

Városi épített örökség megőrzése: 90-100%-os támogatás
Image Támogatott: leromlott állapotú, országos műemléki védelem alatt álló épített kulturális örökségi
értékek és kapcsolódó táji környezetük hiteles, fenntartható megújítása, kulturális és közösségi
funkcióik megerősítése, széles körben elérhetővé tétele. Támogatás: minimum 500 000 EUR (147 550
000 Ft), maximum 1 000 000 EUR (295 100 000 Ft). Benyújtás: 2014. május 21-ig.
Kódszám: HU07PA16-A1-2013
A pályázatok benyújtása 2014. február 21-től 2014. május 21-ig lehetséges.
Keret: 4 000 000 EUR, azaz 1 180 400 000 Ft. A tervezési árfolyam 295,1 Ft /EUR.
Pályázhatnak:
Központi költségvetési szervek (GFO 31)








Önkormányzatok (GFO 32, 34, 35,362, 37, 38)
Non-profit szervezetek (GFO 522, 525, 529, 54, 599, 699)
Alapítványok (GFO 56)
Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551, 552, 559)
Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572)
Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327)
Többcélú kistérségi társulás (GFO 326)

Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a
alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a
társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951).
Támogatható tevékenységek:
1) Az alapvető céloknak megfelelő ingatlan kulturális funkcióinak megerősítéséhez, a nagyközönség
számára elérhetővé tételét szolgáló megújításához és - amennyiben releváns - kapcsolódó táji
környezetük hiteles megújításához szükséges átalakítás, bővítés, felújítás és/vagy helyreállítás,
valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.
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2) Az ingatlan megújításához, kulturális és közösségi funkciójának fenntartásához, kialakításához, és
széles körben hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással
kialakított tartalomfejlesztés.
3) Projektmenedzsment.
4) Nyilvánosság biztosítása.
5) Projektszintű könyvvizsgálat.
Támogatás: az összes elszámolható költség 90-100%-a. Igényelhető támogatás: minimum 500 000
EUR (147 550 000 Ft), maximum 1 000 000 EUR (295 100 000 Ft).
Kizárólag Magyarországon található, 10 000 fő feletti lakosság számú, városi rangú településen
megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Csak országos műemléki védettség alatt álló épület
helyreállítása/felújítása támogatható.

Hírek
Hamarosan beindul az állami pénzpumpa - így készülhet fel rá időben
Bár a 2007-2013-as uniós költségvetési időszak forrásait már lekötötték és az új ciklus pályázataira
várhatóan októberig várni kell, számos módon készülhetnek a cégek a források befogadására.
Miután az előző uniós költségvetési ciklus pénzeit már lekötötték, ám azokat 2015 decemberéig el kell
költeni, így a cégek főképp kis összegű, illetve rövid ideig nyitva lévő és egyszerű felhívásokra kell
hogy számítsanak őszig, amikor is a kormány tervei szerint megjelenhetnek új tervezési időszakból
finanszírozott támogatások - mondta érdeklődésünkre Kasza Viktor, az M27 ABSOLVO vezető
projektmenedzsere. Szerinte tehát a gyors reagálás lesz a következő néhány hónap kulcskérdése,
ehhez pedig elengedhetetlen a felkészülés, így azt ajánlja az uniós forrásokban gondolkodó
cégeknek, hogy a jelenleg elérhető fejlesztési tervek és operatív programokban foglalt célokkal
összhangban készítsék el az üzleti terveiket. Kasza arra is felhívta a figyelmet, hogy a közreműködő
szervezetek átszervezése várhatóan meg fogja törni a munka folyamatosságát, így a határidők erős
csúszásával is számolni kell majd.
Ilyenkor mindig jó időben vagyunk, hiszen lehetőség nyílik a rövid-és középtávú tervek
átgondolására - értett egyet kollégájával Sturcz Annamária, a Vanessia Pályázatkészítő és
Projektmenedzsment Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint ez ideális időszak arra, hogy a
vállalatvezetők feltérképezzék az elgondolásaikat, koncepcióikat, illetve a fejlesztési igényeiket.
Amennyiben ez megvan, úgy el lehet kezdeni az előkészítést, például érdemes átgondolni, hogy a
bővítés, fejlesztés jár-e majd munkahelyteremtéssel, hiszen ez is egy irány lehet a pályázatok
kapcsán - adott egy jó tanácsot a szakértő.
Érdemes azzal is megbarátkozniuk a kkv-knak, hogy a 2014-2020-as időszakban nagymértékben
növekedni fog a pénzügyi eszközök alkalmazása, így az összes forrás mintegy 10 százaléka, azaz
736 milliárd forint kerülhet hozzájuk hitel-, garancia- és lízing termékek formájában. Ide tartoznak a
kockázati tőkeprogramok is - emelte ki Sturcz, majd hozzátette, hogy arra is érdemes lesz figyelni,
hogy külön intézkedések, illetve források állnak majd rendelkezésre a kiemelt iparágak, kiemelt
térségek és célcsoportok számára.
A kiemeltek
Célcsoportok: kiemelt növekedési potenciállal rendelkezők; fiatal vállalkozók; beszállítók; exportképes
vállalkozások.
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Ágazatok: autó és járműipar; elektronikai iparágak, híradástechnika; egészségipar; gyógyszeripar;
turizmus; mezőgazdaság., élelmiszeripar, élelmiszer-feldolgozás.; építő- és építőanyag ipar;
logisztika; gépipar, szerszámgyártás; vegyipar.
Térségek:
 Kiemelt városi növekedési zónák: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr;
 Szabad Vállalkozási Zónák: LHH,
 High-Tech központok térségei: Veszprém, Székesfehérvár; ipari szerkezetátalakítás térségei
(régi nehézipari térségek).
Függetlenül a pályázati rendszer helyzetétől, az év ennek az időszakában mindig az előző üzleti év
lezárása a legfontosabb feladat - véli Kiss János József, a Glósz és Társa Kft. tanácsadója. Erre azért
van szükség, mert minden forrásbevonásnak az alacsony kockázatú, hitelképes mérlegszerkezet az
alapja, ráadásul az éves beszámoló a vállalkozások bizonyítványa, amely - nem csak a pályázatoknál
- további két üzleti évig alapvető befolyással bír a vállalkozások megítélésére.
Szinte mindegyik megszólalónk kiemelte, hogy érdemes időben felkészülni az innovatív cégeket
támogató pályázatokra és nem tett másképp Tabák Gábor, az OTP Hungaro-Projekt cégvezetője sem,
aki hangsúlyozta, hogy a korábbi évekhez képest többszörös keretösszeg áll rendelkezésre kutatásfejlesztés-innovációs (KFI) projektekre. Érdemes innovációmenedzsment-tanácsadást is igénybe
venni, hiszen így lehet elérni, hogy mire megjelenik a kiírás, addigra már kész stratégiával
rendelkezzen a cég - emelte ki Tabák. A hazai események követése mellett a szakember kiemelte,
hogy nemzetközi leányvállalatokkal rendelkező társaságok esetében érdemes a szomszédos
országok támogatási rendszerében is gondolkodni, mivel ott is meg lehet találni az elképzelésekhez
kapcsolódó pályázatokat.

Sok konkrétumot még nem tudni
Az uniós pályázati rendszer jelentősen átalakul, így többek között a szaktárcákhoz kerülnek az irányító
hatóságok, 300 millió forintra emelik a normatív támogatási határt, illetve közelednénk a svéd
modellhez, melynek lényege, hogy bár a pályázati kiírás bonyolult, akár több száz oldalas, ám a
pályázónak elég csak egy oldalt benyújtania, melyben vállalja, hogy az abban leírt vállalásokat
teljesíti. (A változásokról bővebben ide kattintva érhet el információkat.)

Érdemes időben felkészülni a kihívásokra
Az új pályázati rendszerről még kevés a konkrét információ, így például az új eljárási rendről, illetve a
lebonyolítást majdan végző szervezetekről is hiányos információ áll rendelkezésre - mondta Kis János
József és egyetértett vele Tabák Gábor is, aki szerint egyelőre még nem látni, hogy milyen lesz a
végleges formáció, ám ha megmarad az eddigi stáb, akkor várhatóan nem lesz majd fennakadás.
Hasonlóan látja Kasza is, mondván transzperesebbnek kell lenni, mert minimális a célcsoport
tájékoztatása. A szakember kiemelte azt is, hogy még a transzparens információk is nehezen jutnak el
a cégekhez, így a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt helyezne a kommunikációra.
Már elérhető a Brüsszelnek is elküldött Partnerségi Megállapodás, melyben többek közt szó van az
adminisztratív terhek csökkentéséről, de nagy előny az is, hogy az ESB Alapokra (ESZA, ERFA, KA,
EMVA, ETHA) egységes szabályokat alkalmaznak - fogalmazott Sturz. A kedvezményezettektől
megkövetelt adminisztratív elvárásokat a minimumra kívánják szorítani (pl. a köznyilvántartásban
elérhető adatok bekérésének mellőzésével), de jó hír az is, hogy évekre jól ütemezett tervezéssel elő
kívánják segíteni a támogatási igények folyamatos benyújtását is - mondta a Vanessia ügyvezető
igazgatója.
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Visszatér az NFÜ?
Voltak azonban olyanok is, akik kétségeiknek adtak hangot: egy neve elhallgatását kérő szakértő
szerint érthetetlen, hogy miért akkor kell átalakítani a pályázati rendszert, amikor még például az
idénre 2000 milliárd forintnyi forrást kíván a kormányzat kihelyezni a cégekhez. Szerinte a cél, hogy
újra központosítsák a rendszert, mivel "önálló szerveket jóval nehezebb irányítani, mint a
minisztériumi rendszert", majd hozzátette, hogy az NFÜ "nem volt olyan rossz dolog", sőt, mivel annak
segítségével hatékonyabban lehetett kezelni az uniós forrásokat, így várhatóan idővel vissza fogják
alakítani a rendszert.
Egy másik megszólalónk annak a kétségének adott hangot, hogy az új rendszerben "demotivált,
létszámában megcsappant stábok fognak dolgozni". Bár a kormányzat állítása szerint a szükséges
álláshelyeket a piacról fogják feltölteni, ezt nem tartotta túl valószínűnek a forrásunk, mert mint mondta
még a főosztályvezetői fizetés sem vonzó a piaci szereplők számára, márpedig ennél valószínűleg
csak alacsonyabb pozícióba keresnek majd új munkaerőt. Ebben a helyzetben csak egyet tehet a
kormányzat szerinte, mégpedig, hogy frissen végzett egyetemistákkal töltik fel a helyeket. Ennek két
hátránya is van: egyrészt jó pár év telne el, mire teljesen beletanulnának az új feladatkörbe, ráadásul
ezek a fiatalok várhatóan semmilyen felelősséget nem vállalnának, így a szakmai kérdésekben
jelentősen elhúzódhatna a válaszadás - ez pedig a teljes pályázati rendszer lelassulását is magával
hordozhatná.
Kérdéses tehát, hogy meglesz-e a megfelelő pályázatírói kapacitása az államnak, ráadásul az új
rendszer felvet összeférhetetlenségi kérdéseket is: amennyiben több ezer megkeresés érkezik egy
Széchenyi Programirodához, úgy ki fogja eldönteni, hogy az állam kinek segít, kinek nem a
határidőig? - fogalmazott forrásunk, aki ugyancsak magasnak tartja a 300 milliós normatív határt. Egy
298 milliós pályázatnál elég egy űrlapot kitölteni, míg egy 310 milliósnál már komoly munkát kell
belefektetni az előkészítésbe? Ez elég életszerűtlen - emelte ki forrásunk.
Nehéz véleményt alkotni egy olyan intézményrendszerről, amiről ennyire kevés információt
bocsájtanak pont az ebben érdekeltek rendelkezésére - mondta egy másik neve elhallgatását kérő
szakértő, aki elmondta, hogy a szakma véleményét a kormány már tavaly kikérte, így ha ad ezekre a
kormányzat, akkor működőképes lehet az új rendszer. A forrásunk abban érzi a legnagyobb
kockázatot, hogy a különböző funkciók erős koncentrációját hogyan viszi véghez a kormányzat,
mondván ez akár eredményes is lehet, de semmiképpen sem kis feladat. Ugyanakkor a tapasztalat
szerint nincs jó vagy rossz struktúra, tehát nem az a kérdés, hogy kell-e külön NFÜ vagy a
minisztériumoknál legyenek az Irányító Hatóságok, hanem az, hogy működik-e a rendszer vagy nem tette fel a lényegi kérdést a szakember. Aki szerint a jelenlegi átszervezéssel az a baj, hogy
időigényes, plusz újra fel kell építeni: a már tapasztalt emberek helyett ha újak jönnek, nekik bele kell
tanulniuk és "ez mindig károkat okoz". Emiatt pedig a szeptemberi kezdést is erősen kérdésesnek
tartja a forrásunk.

Mit tegyen, aki most pályázna?
Amikor azt kérdeztük, hogy milyen forrásokra érdemes még figyelniük a vállalkozásoknak, kivétel
nélkül mindegyik pályázati tanácsadó a Horizont 2020 programot említette, melynek keretében az
innovatív vállalkozásokat támogatnák. A kkv-k számára több milliárd forintnyi forrás érhető el, az EU
célja pedig az, hogy feloldja azt az európai paradoxont, miszerint kutatás-fejlesztésben (k+f) erősek
vagyunk, ám ezek az innovatív ötletek viszonylag kevésbé jelennek meg termékként. Az általunk
megkérdezett szakemberek mindegyike kiemelte, hogy ez a forrás reálisan csak a többéves stabil
üzletmenettel és minimum európai szintű innovációs potenciállal rendelkező cégek számára érhető el,
emellett pedig kizárólag a tökéletesen kidolgozott projekteknek lehet esélyük a támogatás
elnyerésére.
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A vidéket kell támogatni
A következő uniós költségvetési ciklusban csökken a közép-magyarországi régió támogatása. De ez
azért van, mert a régió meghaladta az EU átlagos fejlettségi szintjét, ugyanakkor vidéken még nagyon
sokat kell tenni a felzárkózásért.
Naptári értelemben már megkezdődött a 2014–2020 közötti programozási időszak az Európai
Unióban. Magyarországon még nem indult el a következő hétéves ciklusban elérhető, hazai
forrásokkal is kiegészülve összesen 7480,2 milliárd forint támogatási összeg pályáztatása. A konkrét
felhívásokra ugyanis még várni kell. A magyar kormány március 7-én nyújtotta be azt a Partnerségi
Megállapodást Brüsszelnek, amely alapján megkezdődhettek a támogatásokkal kapcsolatos hivatalos
egyeztetések.
A Partnerségi Megállapodás már felsorolásszerűen tartalmazza azokat az operatív programokat,
amelyek keretében a konkrét pályázati felhívások megjelennek majd. Ezek alapján azt tudjuk, hogy a
korábbi 16 helyett 7 operatív programba lesznek sűrítve a pályázati kiírások. A gazdaságfejlesztés
területén paradigmaváltás következik be, hiszen a tervek szerint az összeurópai források 59,2
százalékát (4431 milliárd forint) fordítják majd gazdaságfejlesztésre. Ez három operatív program
között oszlik meg. A legjelentősebb forrásokat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) tartalmazza, amelybe 2718,5 milliárd forintot allokálnak. A második a listában a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP), melyben 1157 milliárd forint lesz elérhető. A legkisebb
összeg a gazdaságfejlesztési programok közül a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív
Programban (VEKOP) lesz elérhető, amely 269,3 milliárd forintból gazdálkodhat. Az első két operatív
program várhatóan csak a konvergencia régiókban lesz elérhető, azaz a hat vidéki régióban, így
budapesti és Pest megyei megvalósítási helyszínnel nem lesz pályázható. Budapesten és Pest
megyében tehát sokkal kisebb támogatáshoz juthatnak a cégek a vidéki térségekhez képest.
Miközben a vidéki régiókban körülbelül megháromszorozódik az elérhető támogatás összege, addig a
Közép-Magyarországi régióban a 2007–2013 között elérhető 419 milliárdhoz képest jelentős
visszaeséssel kell számolni. Ennek magyarázata nagy on egyszerű.
Ki kell mondani, hogy a Közép-Magyarországi régió, természetesen elsősorban Budapestnek
köszönhetően, EU-s terminológiával élve fejlett régió. Ezt alapozzák meg az Európai Unió statisztikai
adatai is, miszerint az Unió GDP átlagának 110 százalékát is elérte már a régió fejlettsége.
Ebből a következőket vonhatjuk le: A Budapestet és Pest megyét magában foglaló KözépMagyarországi régió fejlődött a legtöbbet a 2007-es pályázati rendszer elindulása óta, hiszen egy
magas bázisról tudott még 7 százalékot nőni, amelyre egyetlen nagyon alacsony bázissal induló vidéki
régió sem volt képes. A legnagyobb fejlődést magához képest a második leggazdagabb régió,
Nyugat-Dunántúl mutatta be 6 százalékos növekedéssel. De voltak olyan régiók, amelyek 1-2
százalékot növekedtek csak, vagy szembetűnő az Észak-Magyarországi régió kilátástalan helyzete,
amely egyetlen százalékkal sem zárkózott az európai átlaghoz, így a 2007-es és a 2011-es adatok
szerint is csak az unió fejlettségi átlagának 40 százalékát produkálta (ennél csak Bulgáriában és
Romániában vannak szegényebb régiók a 28 uniós országban).
Sokan felháborodva teszik fel a kérdést: miért csökken drasztikusan a Közép-Magyarországi régióba
irányuló EU-s források összege? Sajnos be kell látni, hogy vidéken – egy-két gazdasági gócpontot
leszámítva (Győr, Kecskemét, Székesfehérvár) – még bizony nagyon sokat kell tenni azért, hogy ezek
a térségek egyáltalán megkezdjék a felzárkózást az uniós átlaghoz. Így nincs mit tenni, el kell fogadni
– mint ahogy a Brüsszellel való tanácskozás során a kormánynak is el kellett fogadnia – a tényt, hogy
a statisztikai adatok alapján a Közép-Magyarországi régió uniós mércével mérve egy fejlett régió. Az
uniós pályázati rendszert megalapozó regionális politika célja pedig a régiók közötti fejlettségi
különbségek csökkentése, ezen célok elérése végett muszáj a magyarországi elmaradott vidéki régiók
gazdaságát sokkal jelentősebb összegekkel támogatni, mint ahogy az korábban történt.
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Négy nagy változás a Növekedési Hitelprogramban
Újabb változtatásokkal növelné a jegybank a Növekedési Hitelprogram (március közepéig) mindössze
85 milliárd forintos hitelkihelyezést hozó második szakaszának népszerűségét. Három évre növelik a
forgóeszköz-hitelek maximális futamidejét, bevonják a faktoringot, kitolódik a beruházási hitelek
lehívásának határideje, a kereskedelmi ingatlanok bérbeadási célú megvásárlásának
refinanszírozásával pedig felgyorsítaná a jegybank a banki hitelportfóliók tisztulását - derül ki az MNB
közleményéből. A változások május-júniusban lépnek életbe.
A jegybank a Növekedési Hitelprogram (NHP) elindítása óta törekszik a program üzleti feltételeinek
finomhangolására annak érdekében, hogy a hitelpiaci zavarokkal leginkább érintett KKV-szektor minél
több szereplője be tudjon kapcsolódni a programba. Az MNB az idei első negyedév során további
visszajelzéseket, változtatási javaslatokat kapott a hitelintézetektől és az üzleti szféra képviselőitől.
Mindezeket mérlegelve a jegybank az NHP feltételeinek alább felsorolt módosításai mellett döntött,
melyek a részletszabályokat tartalmazó terméktájékoztató kidolgozását követően várhatóan 2014.
május 1-jétől, illetve június 1-jétől lépnek életbe - fogalmaz a jegybank közleménye.

A forgóeszközhitelek maximális futamideje 3 évre módosul
A forgóeszközhitelek maximális futamideje 1 évről 3 évre emelkedik. Ennek köszönhetően a kis-és
középvállalkozások
egy
adott
beruházáshoz
kapcsolódó
kezdeti
megnövekedett
forgóeszközigényüket hosszabb távon is fedezni tudják, mely nagyban segíti a cégek likviditási
helyzetét, különösen abban a kritikus időszakban, ameddig a beruházás megtérül. A hosszabb
futamidejű forgóeszközhitel igénybevételének lehetősége természetesen azon vállalkozások számára
is előnyős, amelyek beruházás nélkül kívánják tevékenységüket bővíteni.
Lehetővé válik a faktoring finanszírozása
A rövid lejáratú finanszírozásban a kockázatosabb vállalkozások esetében jelentős szerepet tölt be a
faktoring, melynek refinanszírozására az eddigiekben nem volt lehetőség a programban. A faktoring
bevonásával azon ügyfelek is finanszírozáshoz juthatnak, amelyek megfelelő biztosítékok hiányában
nem részesülhetnek forgóeszközhitelből, ugyanakkor jó kockázati besorolású vevőkörrel
rendelkeznek. További hozadéka lehet az új finanszírozási lehetőségnek, hogy azon KKV-k számára,
amelyek jelenleg forgóeszközhitelből finanszírozzák likviditási igényüket, a faktoringra való áttéréssel
felszabaduló biztosítékaikat beruházási hitelek felvételekor fedezetként használhatnák fel. Ez a
finanszírozási forma várhatóan június 1-jétől válik elérhetővé, a Magyar Faktoring Szövetséggel
egyeztetett részletszabályok kialakítását követően.
A kereskedelmiingatlan-hitelek portfóliótisztítása felgyorsulhat
Az MNB kiemelt problémának tartja a nem teljesítő hitelek magas arányát és a portfóliótisztítás
alacsony dinamikáját a hazai pénzügyi rendszerben. A KKV-k számára a továbbértékesítési célú
kereskedelmiingatlan-vásárlás mellett lehetővé válik kereskedelmi ingatlanok bérbeadási célú
megvásárlásának refinanszírozása is azokban az esetekben, ha az nem teljesítő vagy felmondott
hitelhez kapcsolódik. Az NHP e módosítása a hitelintézetek portfóliótisztításának elősegítését célozza;
a beragadt ingatlanok könnyebb értékesíthetősége a bankok lekötött tőkéjének felszabadításán
keresztül javíthatja azok hitelezési képességét.

A beruházási hitelek lehívásának végső határideje fél évvel kitolódik
Tekintettel arra, hogy egyes beruházások átfutási és kivitelezési időigénye akár éven túli is lehet, az
MNB az év végéig tartó szerződéskötési időszakon túl további fél évet biztosít a beruházási hitelek
esetében azok 2014 vége után fennmaradó részének lehívására. Természetesen a
szerződéskötésnek, valamint a hitelösszeg egy része lehívásának és felhasználásának 2014 végéig
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meg kell történnie. A lehívási határidő kitolása révén akár olyan nagyobb volumenű beruházások is
finanszírozhatóvá válnak az NHP keretében, amelyek befejezése nem valósítható meg az idei évben.
Az előzőekben ismertetett nagyobb változtatások mellett számos kisebb, technikai módosítást is
végrehajt a közeljövőben az MNB, ami a jelenlegi hitelcélok szélesebb körű elérhetőségét segíti. Az
ezekhez kapcsolódó részletszabályok kialakításáig a jelenleg hatályos terméktájékoztatóban foglaltak
szerint zavartalanul folytatódhat a program keretében történő hitelezés.
A 2014. március közepén hatályba lépő új Polgári törvénykönyv szükségessé tette a programban részt
vevő hitelintézetekkel kötött keretszerződések módosítását. Az MNB mindent megtett annak
érdekében, hogy az új szabályokkal összhangban lévő fedezeti struktúrára való átállás
zökkenőmentes legyen, és a fedezeti struktúra alapvető elemére, a hitelbiztosítéki nyilvántartásra
vonatkozóan a jogszabályok által előírt átmeneti időszakban is folyamatosan sor kerülhessen a
refinanszírozási kölcsönök lehívására - közölte a jegybank.

Pályázati hírek

Uniós milliárdokból alapíthat gazdaságot az új agrárnemzedék
„Jövő héttől újból lehet pályázni arra az európai uniós támogatásra, amely kifejezetten a fiatal
agrárgazdák mezőgazdasági tevékenységének elindítását segíti. Márpedig ez évről évre egyre
égetőbb feladat, mivel a hazai agráriumban dolgozók átlagéletkora minden más ágazatét felülmúlja. A
pályázat amellett, hogy elősegíti a mezőgazdasággal foglalkozók átlagéletkorának csökkentését, a
hazai agráriumban foglalkoztatottak számának növekedéséhez is hozzájárul.
Május 1. és 15. között ismét lehet pályázni arra a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett és az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból elérhető forrásra, amely a kezdő agrárszakemberek
mezőgazdasági tevékenységének elindítását segíti. A „Fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtandó támogatások” elnevezésű program keretösszege a korábbi éveknél magasabb, mintegy 4,5
milliárd forint. A pályázat keretében azok a 18 és 40 éves kor közötti mezőgazdasági termelők
kaphatnak egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, akik most kezdenek gazdaságalapításba. Ez
magába foglalja a termőföld, illetve állatállomány vásárlást, valamint a termelő tevékenységhez
kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jogok, gépek, épületek és készletek, egyéb tárgyi
eszközök beszerzésének költségeit.
A program kiemelt célja az agráriumban dolgozók elöregedési folyamatának visszafordítása. A
növénytermesztésben és állattenyésztésben foglalkoztatottak átlagéletkorának növekedése egyre
fenyegetőbb problémát jelent Magyarországom, mivel a jelenleg gazdálkodók mintegy harmada
várhatóan 5-10 éven belül felhagy az agrártevékenységgel. Márpedig a hazai mezőgazdaság
színvonalának fenntartása elengedhetetlen a birtokjog és a sok tízéves gazdálkodói tapasztalatok
átadása nélkül. A fiatalok mezőgazdasági tevékenységének támogatása emellett hozzájárulhat az
ágazatban foglalkoztatottak számának növekedéséhez is. Ennek jelentősége pedig nemcsak a
mezőgazdaságban, de országos szinten is meghatározó lehet, hiszen ebben a korosztályban
legmagasabb a munkanélküliek aránya.

Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
Kódszám: HU07PA16-A2-2013
Támogatott:
1. A hagyományos vidéki épített örökség és táji környezet fenntartható helyreállítása, megőrzése és
bemutatása.
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2. A kulturális védett természeti értékek, területek: és környezetük fenntartása, helyreállítása, az
eredeti funkció bemutatása. Támogatás: minimum 200 000 EUR, maximum 500 000 EUR. A
pályázatok benyújtása 2014. május 21-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása 2014. május 21-ig lehetséges.
Pályázhat:
•
Központi költségvetési szerv (GFO 31)
•
Önkormányzat (GFO 32, 34, 35, 362, 37, 38)
•
Non-profit szervezet (GFO 522, 525, 529, 54, 599, 699)
•
Alapítvány (GFO 56)
•
Egyház és egyházi intézmény (GFO 551, 552, 559)
•
Non-profit gazdasági társaság (GFO 572)
•
Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás (GFO 327)
•
Többcélú kistérségi társulás (GFO 326)
Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a
alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a
társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951).

Támogatható:
Az 1-es és 2-es támogatható tevékenységek csoportja választható, azon belül azonban mindkét
tevékenység megvalósítása kötelező. Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport választására is.
1. csoport:
A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz
kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával
történő felújítása és/vagy helyreállítása valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.
ÉS
A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz
kapcsolódó örökségi értékek megőrzése és élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső
tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.
ÉS/VAGY
2. csoport:
A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.
ÉS
A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és az eredeti
funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással
kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.
Támogatás: az összes elszámolható költség 90-100%-a, minimum 200 000 EUR (59 020 000 Ft),
maximum 500 000 EUR (147 550 000 Ft).
Kizárólag országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület és/vagy kiemelt természeti oltalom
alatt lévő örökségi elem, valamint ezekhez funkcionálisan kapcsolódó környezetük helyreállítása /
felújítása támogatható.
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Hírek

Véghajrában az EU-s pénzekért
Magyarország számára most az egyik legfontosabb kormányzati feladat a 2014-2020 közötti uniós
programidőszak fejlesztéspolitikai dokumentumainak véglegesítése és benyújtása az Európai
Bizottságnak – mondta Komoróczki István tervezéskoordinációért felelős államtitkár a II. Területi
Tervezési Szakmai Konferencia és Konzultációs Napok megnyitóján.
Az államtitkár hangsúlyozta, intenzív tervezési és egyeztetési időszak van mögöttünk, nemcsak az
Európai Unió, a kormányzat és a szaktárcák szintjén, hanem megyei és helyi szinten is. A kormány
március 7-én elküldte Brüsszelbe a Partnerségi Megállapodást, ettől számítva három hónapon belül
az egyes operatív programokat is be kell nyújtanunk. Jelenleg a programok véglegesítésének utolsó
szakaszában járunk.
Greinstetter Balázs gazdaságtervezésért felelős helyettes államtitkár előadásában elmondta, hogy a
fejlesztési források jelentős részét – a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) közel egészét, és a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 50 százalékát – 2014-től a helyi
szereplők tervezhetik, és a végrehajtásban is részt vehetnek. Ennek keretében a megyék a tervezés
során összesen 450 milliárd forinttal, a megyei jogú városok 220 milliárddal, a kistérségek pedig
további 330 milliárddal kalkulálhatnak majd – a többi operatív program hozzájárulása mellett.

Új fókusz a közbeszerzésekben: az innováció
A fenntartható gazdasági növekedés került az Európai Bizottság március végén kihirdetett
közbeszerzési reformcsomagjának a fókuszába. A stratégiai célkitűzés az, hogy 2020-ra a K+F
beruházások az uniós GDP 3 százalékra emelkedjenek, elsősorban a magánszektor kutatásfejlesztési
beruházásai feltételek javításával. Ennek érdekében két éven belül egy új eljárásformát, az
„innovációs partnerséget” is be kell építeni a magyar közbeszerzési törvénybe.
Az új eljárásforma abban az esetben alkalmazható, amennyiben a termék vagy szolgáltatás
beszerzése nem lehetséges a piacon már létező megoldásokkal – vagyis ki kell fejleszteni valamit egy
jól megfogalmazott igényre.
Az irányelv szerint az innovációs partnerség egy nyilvános felhívással induló, két szakaszból álló,
tárgyalásos eljárásforma lesz, aminek a végén olyan hosszú távú együttműködés jön létre, amelynek
eredménye egy, a piacon addig nem létező termék vagy szolgáltatás, amely többek között képes
valós, piaci keresletet generálására is.
Az új eljárásforma a most induló 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban már alkalmazandó lesz.
Ezzel a közszféra is belép az innováció ösztönzésébe, ennek érdekében lehet újszerű technikai
megoldások és szolgáltatások kialakítására közbeszerzési eljárás keretében pályázni.
A Magyarországot érintő legnagyobb kihívások közé tartozik az üzleti innováció és versenyképesség
előmozdítása, hiszen a gazdaság versenyképessége javarészt az ország kutatási-fejlesztési és
innovációs rendszerének minőségétől és hatékonyságától függ. Ahhoz, hogy hosszú távú,
fenntartható növekedési pályára kerülhessünk – többek között – a K+F területén fokozottabb
erőfeszítésekre és a vállalkozások – különösen a fejlettebb finanszírozási lehetőségek alkalmazásával
– támogatására is szükség van.
Az innovációs partnerség legnagyobb előnye várhatóan az lesz, hogy a teljes innovációs ciklust
támogatja a kutatástól a találmányok piacra viteléig. Ez pedig a közfinanszírozású kutatás, a
felsőoktatás és a magánszférabeli újítók közötti együttműködési partnerséggel valósítható meg,
amelynek kereteit az eljárásforma biztosítani tudja.
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A korábbi közbeszerzési gyakorlattal szemben a kiválasztási folyamat az innovációs partnerség
esetében – köszönhetően a több tárgyalásból álló tárgyalási szakasznak – hosszabb lesz, a
kiválasztási folyamat végén pedig ajánlatkérőnek lehetősége lesz egyszerre több partnerrel is
együttműködni. Az irányelvi szabályozás közvetlenül nem alkalmazható, beépítéséről minden
tagország maga gondoskodik és legkésőbb 2016 áprilisáig át is kell ültetni a magyar jogrendszerbe.
Hírek
EU nem tiltotta le a Magyarországnak szánt kifizetéseket

Az EU nem tiltotta le a Magyarországnak szánt kifizetéseket, de az április
költségnyilatkozatokkal a nyárig várni kell.

16. utáni

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes
államtitkára elmondta, nem arról van szó, hogy az EU felfüggesztette volna a kifizetéseket, hanem
arról, hogy Brüsszel arra kérte a magyar kormányt, egy ideig újabb költségszámlákat ne küldjenek.
Tehát pénzt egyelőre valóban nem adnak, bár hivatalosan felfüggesztésről nincs szó.
Az Európai Bizottság még április 16-án írt három magyarországi címzettnek. A nyilvánosságra eddig
nem hozott levélben a brüsszeli feladó úgy fogalmaz: "További információkra van szükségünk, mielőtt
teljesítenénk a következő kifizetéseket, amelyeket már az új intézményi rendszer nyújt be."
Csepreghy Nándor arról beszélt sajtótájékoztatóján: a kormány asztalán van az a jelentés, amely a
forrásokat elosztó magyar intézményrendszer átalakítását felmérte. Ebben semmilyen olyan
megállapítást nem tettek, amely a kifizetések felfüggesztésére okot adna. A másik vizsgálatot május
végéig fejezheti be az Európai Bizottság illetékes szerve, ezután 22 napja lesz a kormánynak
elküldeni a reakciót Brüsszelbe, ez alapján fogja az EU meghozni a további döntéseit. Az Európai
Bizottság arra kérte a kormányt április 15-én, hogy amíg nincsenek kész a vizsgálattal, addig ne
igényeljenek újabb kifizetéseket, ne küldjenek újabb költségnyilatkozatokat, a korábbiakat kifizetik mondta a helyettes államtitkár. A pályázók ebből nem fognak semmilyen fennakadást érzékelni ígérte. A kormány biztos abban, hogy amikor a nyáron elkészül a vizsgálat, akkor nem lesz gond az
április 15. utáni költségnyilatkozatokkal sem. Az április 15. előttiekről azt mondta a Bizottság, hogy
kifizeti, a kormány bízik abban, hogy nem lesz ezekkel baj - fogalmazott a helyettes államtitkár.
Szerinte van annyi tartalék, hogy nem fognak az érintettek fennakadást érezni.
Az Európai Bizottság magyarországi képviselete elküldte Shirin Wheeler szóvivőjének nyilatkozatát,
amely szerint a bizottság aggodalmát fejezte ki az EU-s források lehívásának magyarországi
átalakítása kapcsán. Ebben az áll, hogy nem szakították meg a kifizetéseket.
Az MTI ugyanakkor azt írja, hogy az Európai Bizottság nem függesztette fel a Magyarországnak szánt
kifizetéseket, de választ vár a magyar hatóságoktól azokra az aggodalmaira, amelyek az uniós
források felhasználásának magyarországi átszervezésével kapcsolatosak. Ezt Shirin Wheeler, a
regionális politikáért felelős Johannes Hahn EU-biztos szóvivője közölte a távirati irodával.
Elképzelhetőnek nevezte a Fidesz szóvivője, hogy rövid, átmeneti ideig az Európai Bizottság nem fizet
ki Magyarországnak uniós forrásokat. Zsigó Róbert azonban hangsúlyozta, a költségvetésből
megoldható, hogy a pályázók mindebből ne érezzenek semmit. Zsigó Róbert budapesti
sajtótájékoztatóján azt mondta, az Európai Bizottság a pályázati rendszer módosítását kérte, amin a
kormány már dolgozik a bizottsággal együttműködve. Tudomása szerint hétfő délután kormányzati
megszólalás várható az ügyben.
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