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Szinte általános érvényű feltétel a 
kiírások esetében, hogy a vállalkozás 
saját tőkéje nem lehet negatív.

Kutatás-fejlesztés témájában beadott 
pályázatoknál nagyon figyelnek az 
elbírálók a szakmai részletekre. 

A támogatások zöménél feltétel, hogy a 
megvalósítás helyszíne ne Közép-Ma-
gyarországon legyen.  
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Hasznos tudnivalók a 
pályázatíró szemével

 Az, hogy kik és milyen feltételekkel igényelhetnek 
támogatásokat, nem minden pályázati forrás eseté-
ben egyezik, de azért akad egy-két közös, általános 
érvényű kritérium. A pályázati források többségét 
több éve működő kis- és középvállalkozások használ-
hatják fel, elsősorban Közép-Magyarországon kívül 
eső megvalósítási helyszínnel. Ezek alól persze akad-
nak kivételek – például kutatás-fejlesztés témában a 
kkv-k mellett a nagyvállalatoknak is van lehetőségük 
indulni.

Az épületek energetikai hatékonyságának növelé-
sét célzó kiírások pedig elérhetőek az ország teljes 
területén, tehát Közép-Magyarországon is. Az idén 
szeptembertől hozzáférhető 0% kamatozású hitelre 
pedig akár az induló vállalkozások is adhatnak be 
kérelmet. 

Pénzügyi feltételek
Ahhoz, hogy tudjuk, az illető vállalkozás jogosult-e 
pályázni egy adott kiíráson, fontos, hogy jól átgon-
dolt előminősítést készítsünk és átvizsgáljuk a pályá-
zót, a projektet pénzügyi és szakmai szempontból is. 
A pénzügyi feltételek vizsgálata olyan szempontból is 
aktuális, hogy mi a következő pontokat szoktuk meg-
adni (K.O. kritérium):

Miként lehet jól felkészülni egy vonzónak tűnő 
kiírásra? Melyek azok a minimális feltételek, amik 

nélkül kár belevágni? Kihez forduljunk a siker 
érdekében? Erre felelnek a profi pályázatírók. 

1.  Szinte általános érvényű feltétel pályázatok eseté-
ben, hogy a vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív.

2.  Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, 
amelynek a pályázat benyújtását megelőző utolsó 
éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökken. 
Kft.-nél ez 3 millió, míg rt. esetén 5 millió forint. 

3.  Bizonyos kiírásoknál feltétel, hogy a megpályázni 
kívánt projekt elszámolható összköltsége ne haladja 
meg a benyújtást megelőző – legutolsó lezárt, teljes 
üzleti esztendő – éves beszámoló szerinti árbevétel 
összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adó-
alapba beszámított bevételét.

K+F: már a jobb is jó
Egy pályázat szakmai sikere már jobban különbözik az 
egyes felhívások esetében. Kutatás-fejlesztési pályáza-
toknál lényeges félreértés, hogy a vállalati k+f és inno-
vációs tevékenységek kapcsán sokan csak tudományos 
és műszaki találmányokra gondolnak. Pedig az újdon-
ságnak nem feltétlenül kell igazán új dolognak, vagy 
korábban ismeretlennek lennie, elég, ha azok az adott 
területen, az adott piacon képviselnek újdonságot. Az 
a jó projekt, ami olyan termék, technológia vagy szol-
gáltatás bevezetésével jár, amely a jelenlegi, már ismert 
alternatív megoldásokhoz képest valamilyen szem-

pontból innovatívabbnak minősül. Például kedvezőbb 
a hatásfoka, jobb a minősége, egyszerűbb, illetve költ-
séghatékonyabb előállítást tesz lehetővé (stb.). Míg más 
típusú projektek esetében több mint 90%-os a siker ará-
nya, addig a kutatás-fejlesztés témájában beadott pá-
lyázatoknál ez az arány kereken 20%-kal alacsonyabb. 
Ennek oka, hogy a pályázatok elbírálásakor nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a szakmai pontokra. Tehát azok 
részletes, precíz kidolgozása rendkívül fontos – erősen 
javasolt egy ebben jártas pályázatíró felkeresése.

Energetika: komplex kérdés
Energetikai korszerűsítést támogató kiírásoknál fontos 
már az elején mérlegelni, hogy komplex fejlesztésben 
kell gondolkodni. Ami azt jelenti, hogy az energiaha-
tékonyság fejlesztését szolgáló tevékenységek meg-
valósítása (pl. hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és 
világítási rendszer korszerűsítése), valamint megújuló 
energiafelhasználás növelését célzó rendszerek kialakí-
tása (például napelem, hőszivattyú) egyaránt feltétele 
a projektek életképességének. Ezért egy ilyen projekt 

megvalósítása nagyon összetett feladat. Az energeti-
kus, a pénzügyi- és pályázati tanácsadó, a kivitelező, 
a műszaki ellenőr, a könyvelés kétségkívül mind szak-
szerű munkát végezhetnek önállóan, de a projekt sikere 
azon is múlhat, hogy miként tudnak ezek a szakembe-
rek hatékonyan együttműködni. A beruházás a meg-
valósítást követően azonnali megtakarítást okoz, tá-
mogatás igénybevételével a megtérülés is lerövidül (kb. 
5-8 év). A megvalósítás kockázatainak csökkentése ér-

dekében érdemes olyan tanácsadóval dolgozni, akinél 
a teljes projekt egy kézben lehet. Így szakértelmével és 
kapcsolatrendszerével képes levenni a pályázó válláról 
a tervezés, a koordinálás, valamint az ellenőrzés terhét.

ERP-rendszer kis önerővel is
Vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetését támo-
gató kiírás esetén a sikeres pályázáshoz nagyban hoz-
zájárul az, hogy jól válasszuk ki a szállítónkat, mivel 
a pályázat elkészítése teljes mértékben közös munkát 
jelent. A hitellel kombinált (1%-os kamatozású) konst-
rukciónak köszönhetően 10%-os önerővel elkezdhető 
a fejlesztés. A pályázat tervezésekor fontos tényező a 
foglalkoztatott létszám nagysága (~10 főtől lehet opti-
málisan kalkulálni), ezen kívül a maximum támogatás 
nagyban függ egyrészt az árbevételtől, másrészt a ter-
vezett informatikai megoldás moduljainak számától is.

Kezdőknek visszatérítéssel
Jó hír a kezdő vállalkozásoknak, hogy számukra is van 
elérhető pályázati lehetőség visszatérítendő konstruk-
ció (köznyelvben 0%-os hitel) keretében, maximum 
25 millió forint (meglévő vállalkozásoknál 50 millió 
forint) értékben juthatnak forráshoz Közép-Magyar-
országon kívül eső megvalósítási helyszínen. Gyakori 
kérdés, hogy a 0%-os jelző takar-e rejtett költséget, 
ezért fontos, hogy a kamatmentesség mellett kezelé-
si költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési 
és szerződésmódosítási díj sem kerül felszámolásra. 
A törlesztés pedig fix, egyenlő összegekben történik a 
teljes futamidő alatt. A pályázat célja, hogy eszközök, 
kisebb mértékben pedig immateriális javak (pl. szoft-
verek) beruházása (nem fejlesztése) valósuljon meg.
A hiteligényléshez szükséges egy egyszerűsített üzleti 
terv és a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltése. A terve-
zéskor azt is érdemes figyelembe venni, hogy a hitel fu-
tamidejét a beszerzendő eszköz értékcsökkenési kulcsa 
fogja meghatározni.
Javasolt olyan bankot választani, amellyel jó kapcsolatot 
ápolnak, hiszen ez nagyban megkönnyíti és felgyorsítja a 
folyamat menetét. Cégünk, a Vanessia Kft. éppen ezért 
a hitelezésre jogosult konzorciumok nagy részével már 
írásos együttműködési megállapodást kötött. 

EnErgEtiKai Kiírásnál KülönösEn 
érdEMEs olyan tanácsadóval 
dolgozni, aKinél a tEljEs projEKt 
Egy KézbEn lEhEt.


