
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
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 

 

2014. szeptemberi hírek 

 

Kedves Partnereink! 

 

Bizonyára már Ön is hallott róla, hogy szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsátják a legújabb 

pályázati kiírásokat, az alábbi témakörökben: 

 eszközbeszerzés,  

 kutatás-fejlesztés,  

 külpiacra lépés 

 logisztika 

Mivel Pest megyén kívül megvalósuló projektekre jelennek meg az első kiírások, ezért várjuk azon 

ügyfeleink mielőbbi jelentkezését, akik vidéken szeretnének beruházni! 

Keresse pályázati tanácsadóinkat, vagy válasz e-mailben írja meg fejlesztési terveit, elérhetőségeit, és 

mi felkeressük Önt! 
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Pályázati hírek 

Megjelent a civileknek szóló norvég alapos pályázat 

Megjelent a Norvég Civil Támogatási Alap civil szervezeteket támogató harmadik pályázatának 

felhívása, az első forduló beadási határideje október 15. - közölte az Ökotárs Alapítvány a pályázatot 

lebonyolító konzorcium vezetője  

A tájékoztatás szerint a pályázat célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, 

valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés 

alakításában. 

A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő civil szervezetek hét témakörben nyújthatnak be 

pályázatot: emberi jogok és demokrácia, női jogok és esélyegyenlőség, szervezet- és 

közösségfejlesztés, ifjúsági- és gyermekügyek, környezetvédelem és fenntartható fejlődés, jóléti 

szolgáltatások, társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése. Ezúttal is két kategóriában, 

közepes és kisprojektekkel lehet pályázni, legfeljebb 50 ezer, illetve 15 ezer euróig (15,75, illetve 4,7 

millió forintig). 
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A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban egy rövid projektkoncepciót kell benyújtani a 

www.norvegcivilalap.hu online felületén, legkésőbb október 15-ig. Ezek elbírálása után a második 

fordulóba továbbjutó szervezetek adhatják be részletes pályázatukat; a pályázat eredményét 

várhatóan 2015 februárjában hirdetik ki. 

A közlemény szerint a pályázatírás időszakában a pályázatot lebonyolító alapítványok a telefonos és 

e-mailes tanácsadás mellett helyi civil szervezetek és közösségek meghívására tájékoztató fórumokat 

és projekttervező műhelymunkákat is tartanak az ország egész területén. Jelentkezni szeptember 15-

ig az Autonómia Alapítvány elérhetőségein lehet. A bármely érdeklődő előtt nyitott fórumok helyszínét 

és időpontját közzéteszik a program honlapján. 

 

Hírek 

Brüsszel jóváhagyta a fontos magyar dokumentumot 

Az Európai Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást - olvasható a 

brüsszeli sajtóközleményben.  

"Az Európai Bizottság és Magyarország között partnerségi megállapodás jött létre, amely 

meghatározza az európai strukturális és beruházási alapok országos szintű optimális felhasználására 

vonatkozó stratégiát. A pénteken elfogadott megállapodás 21,9 milliárd euró beruházás előtt nyitja 

meg az utat a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikai támogatások keretében (folyó árakon számítva, 

az európai területi együttműködésre és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre előirányzott 

összegekkel együtt)" - közölte az Európai Bizottság. 

A partnerségi megállapodás azért is rendkívül fontos, mert ez szükséges ahhoz, hogy hivatalosan 

meghirdethetők legyenek az új Operatív Programok. 

A közlemény hozzáteszi, hogy "Magyarország emellett a vidékfejlesztés terén 3,45 milliárd euró, a 

halászati és tengerügyi ágazatban pedig 39 millió euró támogatásban részesül". 

A megállapodás elfogadása kapcsán Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos kijelentette: 

"A mai napon létfontosságú stratégiai beruházási tervet fogadtunk el, amely a következő 10 év 

távlatában a munkahelyteremtés és a növekedés pályájára állítja Magyarországot. A partnerségi 

megállapodás az Európai Bizottság és Magyarország együttes elkötelezettségét tükrözi az uniós 

támogatás lehető leghatékonyabb felhasználása iránt. A megreformált kohéziós politikával 

összhangban megerősítettük valamennyi beruházásunk stratégiai jellegét, miközben azokra a 

gazdasági ágazatokra helyeztük a hangsúlyt, amelyekben a támogatás hatása maximalizálható, 

valamint kiemelt figyelmet fordítottunk a fenntartható növekedésre és az emberekbe történő 

befektetésre. A színvonalas programok és a minőségi végrehajtás biztosítása ugyancsak 

kulcsfontosságú céljaink közé tartozik." 

 

Már 1100 milliárdot közelít az idei uniós kifizetések összege  

Az idei évi uniós támogatás-kifizetési célhoz képest jól állunk, hiszen idén 1076 milliárd forintnál járunk 

- jelentette be az 52. Közgazdász Vándorgyűlés EU-források szekció bevezetőjében Vitályos Eszter. A 

Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára egyúttal emlékeztetett arra a friss 

jelentős magyar eredményre, hogy augusztus végén "okos kompromisszumok" mentén elfogadta az 

Európai Bizottság a Magyarország által benyújtott Partnerségi Megállapodást, azaz a 2014-2020-as 

EU-támogatásokkal kapcsolatos keretrendszert. 

Vitályos emlékeztetett arra, hogy a Partnerségi Megállapodás (PM) a magyar társfinanszírozással 

együtt mintegy 8200 milliárd forintnyi forrást jelent majd Magyarországnak a 2014-2020-as fejlesztési 
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időszakban. Az uniós milliárdok kapcsán azonban nemcsak a jövőre, hanem a jelenleg futó ciklus 

eredményeire is érdemes figyelni. 

Már 1100 milliárdot közelít az idei uniós kifizetések összege Ezzel kapcsolatban Vitályos jelezte, hogy 

az idei évre kitűzött 2002 milliárdos kifizetési céllal kapcsolatban is jól áll a magyar 

intézményrendszer, hiszen a legfrissebb adatok alapján 1076 milliárd forintnál járunk, a teljes 2007-

2013-as ciklusban pedig összesen 6100 milliárd forintot tesz ki az összes kifizetés, amelyet a 

mellékelt, a mai állapotot mutató EMIR kifizetés-számláló is tükröz. 

Az államtitkár rögzítette: a cél az, hogy a jövő évi végi határidőig megtaláljuk annak a módját, hogy "az 

utolsó (euró)centig kiaknázzuk" a teljes pénzügyi keretet. 

 

Pályázati hírek 

Napokon belül jöhetnek a közkedvelt uniós pályázatok 

A Partnerségi Megállapodás végére ma pont kerül, most az Operatív Programok véglegesítése a 

következő fontos feladat, és ezzel párhuzamosan a konkrét pályázati kiírások megjelenése 

szeptember második felében várható, előre láthatóan eszközbeszerzés és telephelyfejlesztés 

témában. 

 

Az EU-forrásokról, pontosabban a 2014-2020-as ciklus kilátásairól egy külön szekció szól majd az 

október 2-án megrendezésre kerülő Budapest Economic Forum keretében.  

 

Németh László emlékeztet arra, hogy a Partnerségi Megállapodás keretében az Európai Unió a 2014-

2020-as fejlesztési ciklusban összesen 21,9 milliárd eurónyi beruházási, további 3,45 milliárd eurónyi 

mezőgazdasági, valamint 39 millió eurónyi halászati támogatást kap. Ezen felül további mintegy 9 

milliárd eurónyi közvetlen (mezőgazdasági) támogatással, illetve a magyar társfinanszírozással is 

számolni lehet a fejlesztési ciklus során.  

 

Új rendszer, több pénz, jobb munka 

Hatékonyabb és fegyelmezettebb munkát, kevesebb bürokráciát ígér Pálinkás József, aki 

kormánybiztosként a kutatás-fejlesztés és innováció intézményrendszerének átalakításán dolgozik 

jelenleg. Szerinte csak az számíthat támogatásra, aki tényleg újdonságot hoz létre, és minden 

eurónak a felzárkózást kell szolgálnia 

 

– Alig kezdte el kormánybiztosi munkáját, máris egy országos fórumsorozat kellős közepébe 

csöppent. Mi ennek a célja? 

 

– Az Európai Unió minden tagállamtól elvárja a tudásalapú gazdasági fejlődést szolgáló Intelligens 

Szakosodási Stratégia (S3) elkészítését. Magyarország esetében is ez az előfeltétele annak, hogy a 

strukturális alapokból 2014-2020 között kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) célokra támogatási 

forrásokhoz jussunk. 

Fontos előírás, hogy a dokumentum alulról építkezve, a helyi szereplők – innovatív vállalkozások, 

kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, önkormányzati és civil szervezetek – javaslatainak 

figyelembe vételével és közreműködésével készüljön el. Tehát a most zajló országos fórumsorozat, 

amely a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) koordinálásával az ország valamennyi megyéjére kiterjed, 

ezt a stratégiakészítést szolgálja. Az EU részéről fontos elvárás az is, hogy erősödjön a kapcsolat a 
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kutatóhelyek és a vállalatok között, mert csak így lehet a közösség számára hasznos termék a 

tudományos eredményekből. Ezt is elősegítik ezek a fórumok. 

 

– Kormánybiztosként azt a feladatot kapta, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatalt Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallá alakítsa. Konkrétan mit jelent ez? 

 

– Mindenekelőtt jobb, hatékonyabb és fegyelmezettebb munkát, a lehető legkevesebb bürokráciával. 

A változás abban is jelentős, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció egy helyen, egy hivatalban jelenik 

meg. Az új intézmény részt vesz a kutatás-fejlesztési és innovációs politika alakításában, ugyanakkor 

finanszírozó ügynökségként is működik, kezeli a megújuló Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapot, és szakpolitikai felelőse az uniós KFI források felhasználásának Mindez azt szolgálja, hogy 

azok a kutatási műhelyek és vállalatok kapják a pénzt, amelyek tényleg újdonságot állítanak elő. Az 

nem innováció, ha egy cégnek két présgépe van, és még vesz kettőt. 

 

– A kormánybiztosi kinevezése azt is sugallhatja, hogy a jövőben nagyobb szerephez jut a 

kutatás-fejlesztés, és kevésbé lesz fontos az innováció. Mire helyezi a hangsúlyt munkájában? 

 

– A megfelelő egyensúly megtalálására. Egy vezető döntéseit nem befolyásolhatja, hogy szakmailag 

mi áll közelebb hozzá. Az MTA Atommagkutató Intézetének (ATOMKI) igazgatójaként az intézményi 

érdeket fontosabbnak tekintettem, mint a saját kutatócsoportom érdekeit. Az Akadémia elnökeként, 

oktatási miniszterként ugyanezt az elvet követettem: a Debreceni Egyetem vagy az ATOMKI nem 

élvezett előnyt. Most is ehhez tartom magam. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a kutatás-

fejlesztési és az innovációs munka és programok jellege különböző, ezért azok értékelése és 

finanszírozása más elvek szerint történik. 

 

– Milyen markáns kezdeményezésekre készül az új hivatal keretében? 

 

– A legmarkánsabb kezdeményezés nagyon egyszerű és logikus: szeretném elérni, hogy a hazai 

forrásokat tömörítő alap felhasználása sokkal gyorsabb legyen. Ha a pályázatokat időben kiírjuk, ha 

azokat gyorsan értékeljük, már akkor is nagy lépést teszünk előre. Sosem szabad megfeledkezni 

arról, hogy a kutatás-fejlesztésben és innovációban kiélezett a verseny, és számtalan nagyszerű ötlet 

sorsa a gyorsaságon múlik. 

A kezdő vállalkozásokhoz is másképpen kell viszonyulni, számtalan probléma megoldódhatna azzal, 

ha induláskor – mondjuk, három évig – könnyen jutnának támogatáshoz. A tervek szerint 

szeptemberben jelennek meg az új pályázati kiírások, először az egészségipar és az irányítástechnika 

területén, valamint a nemzetközi együttműködésekre. Ugyancsak fontos, hogy a finanszírozás 

kritériumai elég hosszú ideig stabilak és kiszámíthatóak legyenek, mert a kutatók csak így tudnak 

alkalmazkodni azokhoz. Szakmapolitikai felelősként pedig 700 milliárd forint uniós KFI forrás hatékony 

és koordinált felhasználásáról kell gondoskodni 2014 és 2020 között. 

 

–Mi a további menetrend? 

 

– A megyei fórumok után októberre készül el, s várhatóan november 12-én kerül a kormány elé a 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia tervezete. A programok pályázatainak kiírása és 

végrehajtása akkor kezdődhet meg, ha az Európai Bizottság is jóváhagyta. A forrásfelhasználásnál 

szigorúan szem előtt tartani, hogy minden eurónak a felzárkózást kell szolgálnia. A cél ugyanis nem 

az, hogy minél hosszabb ideig pénz kapjunk az EU költségvetéséből, hanem hogy Magyarország 

minél közelebb kerüljön a legfejlettebbekhez. 

 

 


