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Hírek
Csepreghy: közel 1200 milliárdos bevétel az uniós fejlesztésekből
A 2007–2013-as ciklusban megvalósított uniós fejlesztések tavaly év végéig közel 1200 milliárd forint
nettó bevételt eredményeztek a költségvetés számára, vagyis az egyes projektek kivitelezése során
befizetett adók és járulékok összege ennyivel haladta meg a fejlesztésekhez biztosított hazai
társfinanszírozás mértékét – ismertette lapunkkal Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.
A kimutatás egy tanulmányban olvasható, amelyet a Miniszterelnökség készített annak bemutatására,
hogy az uniós fejlesztések keretében megvalósított projektek miként hatnak a büdzsé bevételi
oldalára, és hogy ezek a bevételek miként viszonyulnak ahhoz a hazai társfinanszírozási összeghez,
amellyel a magyar állam egészíti ki a Brüsszelből érkező forrásokat. Mint ismert, egy adott uniós
projekt finanszírozását 15 százalékban a hazai költségvetés állja.
A hazai pályázati intézményrendszerhez a 2007–2013 közötti ciklusban tavaly év végéig beérkezett,
közel 5800 milliárd forint értékű projektszámlák alapján készült kimutatás szerint a fejlesztések
megvalósítása során 1858 milliárd forint adó- és járulékbevétel keletkezett, míg a költségvetést a
társfinanszírozás formájában 677 milliárdos kiadás érte. Összességében így 1181 milliárd forintot tesz
ki a kohéziós fejlesztések közvetlen nettó költségvetési hatása, vagyis ekkora a befolyt adó- és
járulékbevételeknek a társfinanszírozás mértékével csökkentett összege.
A részletes adatokból kiderül, hogy a leglejelentősebb közvetlen költségvetési hatás a for-profit
szektor, vagyis a vállalkozások fejlesztéseihez köthető, ugyanis az ágazat részesedése az 1181
milliárd forintos tételben megközelíti a 42 százalékot (495 milliárd forint). Utóbbi összeg úgy jött ki,
hogy vállalkozások fejlesztéseinek megvalósítása során 761 milliárdos bevétel érkezett a büdzsébe,
miközben ezen projektekhez 266 milliárdos költségvetési kiadás társult. Az önkormányzati szektor
esetében a költségvetési hatás értéke 341, a központi költségvetés intézményei esetében 261, míg a
non-profit szektor esetében 84 milliárd forint volt.
A tanulmány az egyes gazdasági tevékenységeket is megvizsgálta a költségvetési hatás
szempontjából. Eszerint az építőipar bír a legnagyobb súllyal, miután az iparághoz köthető a
fejlesztések közvetlen költségvetési hatásának több mint harmada.
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„A 2014–2020 közötti időszakban a korábbi 16 százalékkal szemben a források 60 százaléka irányul
majd a legtöbb állami bevételt termelő for-profit szektorba, vagyis a vállalkozásokhoz, így arra
számítok, hogy 2014–2020 között az előző hét éves időszakban keletkezett 1200 milliárdos tételnél
jelentősen magasabb lehet a költségvetés nettó bevétele” – mondta Csepreghy Nándor.
Kiemelte: a tanulmány eredményei világosan megmutatják azt, hogy egy forint állami befektetés mely
szektorokban, mekkora bevételt eredményez, amely szempontokat az új hétéves fejlesztési program
Brüsszellel folyó egyeztetése során is mérlegel a kormányzat.

Pályázati hírek

Novembertől pályázható a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése”pályázat

Cél az eszközfejlesztés, gépparkok, fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakításának
támogatása
Benyújtás határideje: 2014. november 9 - 2014. december 31
Pályázhat
- mikro-, kis-, és középvállalkozások, legalább három lezárt teljes üzleti évvel, ha éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és magas szinten
feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a
bányászat kivételével)
Támogatott tevékenység
a)
b)
c)
d)
e)

Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min 50%)
az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max.25%)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Információs technológia-fejlesztés a gyártó berendezéshez kapcsolódóan
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Minden költségtételhez 3 db, a benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges
Támogatás: a teljes projekt 35-50%-a lehet, a felhívás feltételeinek megfelelő projektek 10 - 100
millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
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Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása is novemberben már
pályázható
Pályázók köre
- Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző, lezárt teljes üzleti évben minimum 10 fő volt és amelyek magas szinten
feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai.
Támogatás mértéke: maximum a teljes projekt 50%-a, illetve 3-7.5 m Ft .
Önállóan támogatható:



külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható
külföldi árubemutatókon való részvétel – (csekély összegű támogatásként) - önállóan
támogatható

Az előbbiekhez kapcsolódóan támogatható:







piacra jutás támogatása – (csekély összegű támogatásként)
IT fejlesztés – (csekély összegű támogatásként)
tanácsadás igénybe vétele – önállóan nem támogatható
piackutatás előkészítésének költsége -(csekély összegű támogatásként) - önállóan nem
támogatható
szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége - önállóan nem támogatható
innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége - önállóan nem
támogatható

Elszámolható költségek




külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (kiállító helység bérleti díja és működtetéssel
kapcsolatos költségek, regisztációs költségek, területdíj)
magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi
árubemutató szervezése (terembérlet, dekorácós ktg, technikai ktg, sajtótájékoztató ktg)
piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (marketing akciók ktg,
marketing eszközök (többször használatos) elkészítése és beszerzése, grafikai tervezés és
fordítás, rendezvény ktg, tolmács, utazási ktg, kiállításon bemutatott termékek
szállítmányozási és biztosítási költsége)

A pályázat benyújtása 2014.11.10 és 2014.12.31 . között lehetséges.
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