2014. júliusi hírek

Pályázati hírek
Hamarosan megnyíló források
Fontos változások jönnek - Kezdődik a milliárdos pénzosztás
Hírek
Kicsiknek szánnak forrást - interjú a vidékfejlesztési államtitkárral
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban”

Pályázati hírek
Hamarosan megnyíló források
A 2014-2020-as programozási időszak küszöbén állva, a várhatóan hamarosan megnyíló forrásokról,
újdonságokról az alábbiakban olvashat:
Újraszabott regionális térkép
Az új szabályozás 2014. július 1-én lépett hatályba, mely elméleti maximumokat határoz meg az
egyes támogatások felhasználásának megvalósítási helyszínén.


Négy régióban – Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban –
nem lesz változás, továbbra is 50 százalékos mértékű támogatás érvényesíthető. A KözépDunántúli régióban 40 százalékról 35 százalékra, a Nyugat-Dunántúl régióban 30
százalékról 25 százalékra csökken a fejlesztési támogatás intenzitásának aránya.



A kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházásokat továbbra is külön ösztönzi a
program, így a támogatási mértékek kisvállalatok esetén 20, középvállalkozások esetén 10
százalékponttal növelhetők!



A legjelentősebb változás a Közép-Magyarországi régióban, ahol a 4 kategóriába sorolt
településeken megvalósuló KKV fejlesztések 10-55 százalék között mozognak.

Új pénzügyi eszközök bevezetése
A vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások kombinált felhasználása, mely jelenthet hitellel
kombinált konstrukciót, támogatás előfinanszírozását, illetve önerő biztosítását.
Önállóan visszatérítendő támogatás az alábbi formákban lesz elérhető a vállalkozások számára:
 refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek
 garancia- és viszont-garancia termékek
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Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal)
célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság
javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is)

Adminisztratív terhek csökkentése, eljárások egyszerűsítése, pályázati menetrend






várhatóan hosszabb ideig nyitva tartó támogatási időszakok
előre tervezett, programozott pályázati menetrend
egyszerűsített kiválasztási eljárási és elszámolási módok hangsúlyosabb alkalmazása
egyszeri adatbekérés elve a pályázóktól
a pályázótól megkövetelt adminisztratív elvárások a minimumra lesznek szorítva

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP
1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése
Vállalkozásuk fejlesztése a megszokott területeken folytatódik, legyen szó gépbeszerzésről,
telephelyfejlesztésről. Újdonság, hogy speciális, differenciált programok közül választhatunk a
beruházás megvalósításához megfelelő forrást.
1.1
Támogató üzleti környezet fejlesztése




üzleti vállalkozói infrastruktúrafejlesztés (inkubátorház, ipari- és technológiai park, ipari terület,
logisztikai központ kialakítása)
vállalkozói együttműködések ösztönzése (klaszter, beszállítói hálózat, egyéb vállalati
együttműködése: KKV – külpiaci potenciállal rendelkezők)
üzleti vállalkozói készségek fejlesztése

1.2
Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazdaságfejlesztési
programja
Autó és járműipar; elektronikai iparágak, híradástechnika; egészségipar; gyógyszeripar; turizmus;
mezőgazd., élelmiszeripar, élelmiszerfeldolgozás; építő- és építőanyag ipar; logisztika; gépipar,
szerszámgyártás; vegyipar
 nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások fejlesztése
(multikhoz kapcsolható potenciális beszállító vállalkozások)
 jelentős növekedési potenciállal rendelkező ágazatokban működő vállalkozások fejlesztése
1.3

Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai

Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs,
Győr
Szabad vállalkozási Zónák fejlesztési programjai az alábbi területeken:
 leghátrányosabb helyzetű térségek
 High Tech kp.-k térségei: Veszprém, Székesfehérvár
 ipari szerk.átalakítás térségei (régi nehézipari térségek)
 szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai
 Balaton térség gazdaságfejlesztési programja
1.4

Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése
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vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése
vállalkozások élethelyzet szerinti fejlesztése (speciális élethelyzetbe került vállalkozások – pl.
beszállítóvá válni akarók, külpiaci kilépők, klaszterbe lépők)
Vállalkozások foglalkozásorientált fejlesztései

1.5





munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések
munkakörülmények fejlesztése (családbarát foglalkoztatási
elősegítése, munkaerő-mobilitás javítása
munkavállalói képességek fejlesztése (képzések)
gyakornoki helyek infrastruktúra-fejlesztés kialakítása

formák

alkalmazásának

2. Tudásgazdaság fejlesztése
Az innováció, kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzése, előmozdítása az egyik súlypont az új
programozási időszakban, így vállalati ügyfeleink az alábbi intézkedések konstrukcióit vehetik igénybe
ötleteik megvalósításához:
2.1

Vállalati K+F+I tevékenység támogatása





Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása: prototípus/termék/technológia- és
szolgáltatásfejlesztés támogatása, piacra lépés elősegítése
Innovációs ökoszisztéma építés (start-up és spin-off vállalkozások kezdeti működésének
támogatása)
Vállalati K+F kapacitásfejlesztés
KKV-k és feltalálok innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének
támogatása

3. Infokommunikációs fejlesztések
Az új időszak nagy „nyertesei” az infokommunikáció területén tevékenykedő vállalkozások, hiszen itt
mind a vállalkozások humánerőforrásának, beruházásainak fejlesztése, mind az általuk nyújtott
szolgáltatások kiemelt szerepet kapnak.
Versenyképes IKT szektor fejlesztése

3.1




Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és
mérnökképzés javítása (oktatási intézmények és IKT cégek között)
IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése
Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése
Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása

3.2



KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel (KKV ismeretbővítés, internetes
jelenlét ösztönzése, támogatása)
KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése (vállalatirányítási rendszerek, ekereskedelem)
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3.3.

Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál (eközszolgáltatások, felhőalapú vállalati szolgáltatások)
Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése





Újgenerációs, helyi, NGA hálózatok fejlesztése
Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán
és az energiahatékonyság növelésén keresztül
Alternatív energia hasznosítását tervezi? Meglévő épületeit energiahatékonyabbá kívánja tenni? Az
újrahasznosításból energiát nyerjünk? A GINOP ezen prioritása ad lehetőséget ezen fejlesztések
megvalósításához a korábbi időszakban rendelkezésre álló forrás kétszeresével!
Ezen prioritáson belül jelenik meg természeti, illetve kulturális kincseink fejlesztése is, ahol az
egészségturizmus és az időskori ellátás fejlesztése

4.1.

Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása





nemzeti kulturális örökség megőrzése, turisztikai attrakciók
hálózatok fejlesztése (tematikus utak, zarándokutak, világörökségi helyszínek, kegyhelyek,
kastélyok, várak)
természeti értékek megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása
gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások (egészségturizmus)
Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása

4.2.

4.3. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó
fejlesztéseinek támogatása (biomassza, geotermikus energia, víz-, nap-, szélenergia;
épületenergetikai fejlesztés/korszerűsítés; új energia-hatékony épületek
4.4. Vállalkozások
(újrafelhasználás)

erőforrás

hatékonyság-növelését

célzó

fejlesztéseinek

támogatása

5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése
Munkahelyi képzések támogatása, vállalatok szervezetfejlesztése valósulhat meg ezen intézkedés
által. Kiemelt figyelmet fordítanak a szociális szövetkezetek támogatására, illetve célcsoportok
foglalkoztatásának,
foglalkoztathatóságának
elősegítésére,
munkahelyteremtésre,
ahol
bértámogatásra nyílik lehetőségünk.
Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása

5.3.




A szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása
Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása
Tranzitfoglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára
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Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai
Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése

5.5.



Munkahelyi rugalmasság elterjesztése
A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése

Fontos változások jönnek - Kezdődik a milliárdos pénzosztás
Bár egy hónap múlva megjelennek az első uniós pályázatok a 2014-2020-as időszakból, az első
kifizetésekre minden bizonnyal a jövő év elejéig várni kell. Az ingyen milliók megszerzéséről azoknak
sem kell lemondaniuk, akik most kezdenék el a felkészülést.
Várhatóan az eredetileg tervezettnél korábban, egy hónapon belül kiírják a 2014-2020 közötti új
uniós fejlesztési időszak első pályázatait - mondta kedden Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) uniós források felhasználásáért felelős államtitkára Kossuth Rádió
Azt már lehet tudni, hogy az első tenderek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) keretében jelennek meg és a mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak fejlesztését
célozzák. Rákossy szavai szerint a kormány a nagy hagyományokkal rendelkező és magas
hozzáadott értéket képviselő iparágakat kívánja fejleszteni, mint a járműipar, az élelmiszeripar, az
elektronika, a logisztika, vagy a turizmus, de beszélt arról is, hogy a fejlesztéspolitika egyik alappillére,
hogy a felzárkóztatást szolgálja, így előtérbe kerül a kis-, és középvállalkozások fejlesztése, a
munkahelyteremtés, és az újraiparosítás is.
A politikus szerint emlékeztetett, hogy a pályázatok jogi keretét biztosító partnerségi megállapodás és
az operatív programok tárgyalásai még nem zárultak le az Európai Bizottsággal, ezért a kormány a
"költségvetési kockázat terhére" vállalja a pályázatok kiírását. Eszerint, ha sikeresen lezáródnak a
tárgyalások, akkor a tendereket utólag is lehet uniós forrásból finanszírozni - ha nem, akkor az
államnak kell fizetnie. Túl nagy kockázatot azonban várhatóan nem vállal a kormányzat, így várhatóan
olyan pályázati kiírások lesznek az elsők között, melyek szinte biztosan megfelelnek az uniós
céloknak is - ilyen például a kisvállalkozások támogatása. Rákossy ugyanakkor kiemelte, hogy az
unióval folytatott viták nagyobb része technikai jellegű, ami "tárgyalásokkal rövid úton orvosolható".

Van idő a felkészülésre
Amennyiben a korábbi GOP-ra jellemző kiírások jelennek meg, úgy nem kell komoly előkészítés, elég
ha jól zárta a vállalkozás az előző évet, illetve, ha hitelképes mérleggel rendelkezik. Más a helyzet egy
innovációs pályázatnál, ott elképzelhető, hogy kell 1-2 hónapnyi előkészítés. Ugyanakkor, ha valaki
komolyan elszánja magát, akkor elég lehet ennyi idő is a felkészülésre
Ugyancsak hatalmas érdeklődést prognosztizált, de elegendőnek látja a felkészülési időt Sturcz
Annamária, a Vanessia Magyarország Kft. ügyvezetője is. Szerinte ugyanis az eddigi tervek szerint
hosszabb ciklusokról szóltak, tehát egy-egy konstrukció hosszabb ideig lesz nyitva, de a
kiszámíthatóságot növeli az is, hogy "előre programozott, tervezhető pályázati menetrendről
olvashatunk a rendelkezésre álló dokumentumokban".
Vannak azonban feladatok, amelyeknek érdemes még most nekilátni - emelte ki Sturcz. Ilyen az, hogy
amennyiben infrastuktúra-fejlesztést tervezünk - főképp engedélyhez kötött tevékenységeknél -, ott
legalább a tervezési koncepcióig jusson el a pályázó, hiszen miközben a pályázat megjelenését
követően az engedélyes tervek elkészítésére elegendő idő marad, addig a pályázatokhoz az
engedélyezési eljárás folyamatát is elegendő volt igazolni. Érdemes ezen kívül cégjogi oldalról rendbe
tenni a vállalkozást, de nem árt az sem, ha regisztráljuk magunkat a köztartozásmentes adózói
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adatbázisba, mivel ez később nagyban megkönnyíti a majdani kifizetéseket - magyarázta a Vanessia
Magyarország Kft. ügyvezetője.

Eltérő támogatási arányok
Amennyiben új tevékenységet kezd el egy vállalkozás, vagy új helyen szeretné tevékenységét
folytatni, érdemes az új regionális térképet tanulmányozni, mely elméleti maximumokat határoz meg
(persze az egyes pályázati felhívások ettől alacsonyabb mértéket is meghatározhatnak) az egyes
régiókban, területeken - hangsúlyozta Sturcz. Négy régióban (Észak- Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld és Dél-Dunántúl) nem lesz változás, továbbra is 50 százalékos mértékű támogatás
érvényesíthető. A Közép-Dunántúli régióban ugyanakkor 40 százalékról 35 százalékra, a NyugatDunántúl régióban 30 százalékról 25 százalékra csökken a fejlesztési támogatás intenzitásának
aránya.
A kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházásokat továbbra is külön ösztönzi a program,
így a támogatási mértékek kisvállalatok esetén 20, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal
növelhetők. Különösen fontos lehet ez a Közép-Magyarország régió ún. nem támogatott területén,
hiszen itt a most benyújtott képviselői indítvány alapján az induló beruházások is részesülhetnek még ha korlátozott mértékben is - adókedvezményben. A legjelentősebb a változás egyébként a pont
ebben a régióban lesz, ahol a négy kategóriába sorolt településeken megvalósuló kkv fejlesztések 1055 százalékos támogatási arány között mozognak.

A pénz viszont csak jövőre jön
Arra azonban ne nagyon számítsanak az érintettek, hogy még az idén pénzhez jutnak, mivel a
pályázat megjelenése után legalább egy hónapot kell várni arra, hogy benyújtsák az érintettek
tendereket, újabb 30 nap mehet el a döntésre, amit az elszámolás követ, így a számlák kifizetésére
várhatóan így is 2015-ig kell várni. Egyetértett vele Sturcz is, aki szerint optimális esetben jövő év első
negyedévében érkezhetnek meg az első forintok. Ugyanakkor a vezető kiemelte, hogy jó hír, hogy
mind a Partnerségi Megállapodás-tervezetében, mind az egyes Operatív Programokban
egyszerűsítést, gyorsítást terveznek a projekt-kiválasztási szakaszra.

Hírek

Kicsiknek szánnak forrást - interjú a vidékfejlesztési államtitkárral
A kis- és középvállalkozások lehetnek a fő haszonélvezői a vidékfejlesztési források elosztásának a
következő hétéves uniós ciklusban Kis Miklós Zsolt szerint. Az új vidékfejlesztési államtitkár szerint a
zömmel a jövő évtől megjelenő pályázatok a munkaerőigényes ágazatokra, a feldolgozóiparra
fókuszálnak majd.
– Négy éve, az akkori kormány megalakulásakor az agrártárca azzal kapta meg a
vidékfejlesztés területét, hogy a vidék ügyeit komplexebben kezelhesse, hogy egy kézben
legyenek az összetartozó ügyek. Most, hogy a vidékfejlesztés a Miniszterelnökséghez került, az
agrártárca pedig Földművelésügyi Minisztérium lett, nem szenved csorbát ez a logika?
– A most kezdődő új uniós költségvetési időszakban szeretnénk még hatékonyabban felhasználni a
forrásokat. Azzal, hogy a vidékfejlesztés a Miniszterelnökséghez került, az operatív programok
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lebonyolítása átláthatóbbá válhat, hiszen minden ilyen program egy tárca irányítása alá kerül. A
Földművelésügyi Minisztériummal természetesen fennmarad a szoros szakmai kapcsolat.
– Mi fog leginkább megváltozni az elmúlt ciklushoz képest?
– Az elmúlt hétéves ciklusban az erős forráskoncentráció volt jellemző. Ha a direkt
agrártámogatásokat nézzük, azt látjuk, hogy a nagyjából 180 ezer kérelmezőből mindössze néhány
ezer jogosult kapta a források nagy részét. A vidékfejlesztési pénzek elosztása sem nézett ki jobban,
itt is döntően arról volt szó, hogy a nagyobb gazdaságok, nagyobb szereplők kapták a 2007 és 2013
között rendelkezésre álló forrásokat. Az egyik fő célom, hogy a most induló hétéves uniós ciklus során
ez a gyakorlat megváltozzon, és a fejlesztési pénzek zömét a kisebb és közepes szereplők kapják. Az
én feladatom a közös agrárpolitika második pilléréhez kötődik, vagyis a vidékfejlesztési források
felhasználásához. A most kezdődő uniós költségvetési időszakban 3,45 milliárd euró áll rendelkezésre
ebben a második pillérben. Ennek értéke forintban számolva az árfolyamtól függ, de valahol
ezermilliárd forint felett van az az összeg, ami így a vidékfejlesztési célokra fordítható hét év alatt.
Ennek kell utat találnia elsősorban a kis- és középvállalkozások irányába.
– Mik lesznek a fő támogatható célok?
– Elsősorban a munkaerőigényes ágazatokat kívánjuk támogatni, ilyen például a kertészet, vagy az
állattenyésztés, cél az öntözésfejlesztés, és a mezőgazdaságra épülő feldolgozó tevékenység, az
élelmiszeripar támogatása is. Komoly lehetőségek vannak a geotermikus energia szélesebb körű
felhasználásában is, illetve általában az energiahatékonyság fejlesztése olyan támogatható cél, amely
jelentősen növeli a versenyképességet. Ez azért fontos, mert tartós vidéki munkahelyek nélkül nincs
vidéken boldogulás. A munkahelyteremtés természetesen nem egy-két év alatt következik be, a
legelső eredmények is minimum három év múlva jelentkezhetnek majd. Ráadásul a vidéken való
megmaradáshoz több kell, mint a vidékfejlesztés, ez egy nagyon fontos, de nem kizárólagos eszköz a
vidék felemelkedéséhez.
– Milyen kiírásokra számíthatunk még az idei évben?
– Az első kiírások 2014 őszén jelenhetnek meg, egyelőre tagállami felelősségre, hiszen Brüsszel még
nem hagyta jóvá az operatív programokat. A költségvetési vita csúszása miatt a brüsszeli bürokrácia
nagyjából egyéves csúszásban van. A pályázatok közül néhány már idén év végén elérhető lesz,
jövőre pedig felgyorsulhatnak az események.

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban”

Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a konvergencia régiókban lévő járásszékhely
települési önkormányzatok nyújthatnak be (helyi önkormányzat (KSH 321).
A pályázatban rendelkezésre álló forrásra kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai
pályázhatnak az egy járáshoz tartozó településszámot figyelembe véve az alábbi két kategóriában:
- Az 1. kategóriában: olyan járásszékhely település önkormányzat pályázhat, amely által koordinált
járáshoz tartozó településszám 2-26 között van.
- A 2. kategóriában: olyan járásszékhely település önkormányzat pályázhat, amely által koordinált
járáshoz tartozó településszám 28-84 között van.
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Támogatás összege
• Az 1. kategóriában: amely esetében a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó
településszám 2-26 között van, a járásszékhely település önkormányzat legalább 15 millió, de
legfeljebb 22 millió Ft összegben pályázhat.
• A 2. kategóriában: amely esetében a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó
településszám 28-84 között van, a járásszékhely település önkormányzat legalább 25 millió, de
legfeljebb 34 millió Ft összegben pályázhat.
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka.

Tevékenységek
A pályázónak minden kötelező tevékenységet vállalnia kell és azokat kötelezően meg kell valósítani, a
választhatóként jelölt tevékenységek közül a pályázó járásszékhely önkormányzat szabadon
választhat, hogy melyeket kívánja megvalósítani. A felsorolt választható tevékenységek vállalásáért
plusz pont kapható.
1) Járási szintű együttműködések erősítése
2) Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása,
működtetése járási szinten
3) Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése:
4) Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő
(a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására
5) Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtőprogramterv”
disszeminációja érdekében
6) Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása: pl. konfliktuskezelést,
diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló tréningek (Lehatárolva ÁROP
projektekben folyó képzésektől, tréningektől) választható
választható
7) A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai megvalósítók, illetve a
területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselőinek, illetve felzárkózási
kerekasztal tagjainak speciális, akkreditált képzése.
8) A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve
kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása
9) Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban
megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a
járásszékhely önkormányzat szervezésében. Az itt meghatározott tevékenységek nem
lehetnek azonosak a kötelező tevékenységeknél felsoroltakkal.

A projekt megvalósítása 2015. szeptember 30-ig tarthat.
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