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„Aki halászni akar, semmilyen víztől ne féljen!”
J. H. Voss
Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2007 tavaszán
azzal a szándékkal hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól jellemzi,
hogy az elmúlt négy év alatt több mint 5,1 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel Budapest
legsikeresebben pályázó kerülete lettünk.
A pályázatok elkészítése során rengeteg intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködés, melyet
irodánk új eszközök bevezetésével és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván intenzívebbé tenni.
Ennek érdekében – a „szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és
szervezeteknek, intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a kis-és középvállalkozások eddigi pályázati tevékenységét kétheti rendszerességgel
megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a leginkább keresett témájú,
hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat olyan formában gyűjtjük csokorba, mely kiindulópontként
szolgálhat a pályázni kívánók számára.
A hírlevelet kétheti rendszerességgel kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat
honlapján, a www.rakosmente.hu oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti az intézmények önálló és rendszeres pályázatkeresési tevékenységét,
de egy jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Eredményes forrásszerzést!
EU Programiroda munkatársai
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
www.rakosmente.hu
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I. Hitel lehetőségek
I. 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi
gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV-k) részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és garanciadíjtámogatásban részesített hitelkonstrukció.
Miért előnyös?
- Kedvező, hiszen a kamat mértéke jelenleg havi 1% alatt van,
- már 2 hét alatt akár 25 millió Ft hitelhez juthat,
- gyors és egyszerűsített hitelbírálat, csökkentett adminisztráció,
- akár ingatlanfedezet nélkül,
- az ország több mint 300 pontján igényelhető,
- használható átutalással,
- illetve a MasterCard üzleti bankkártyával készpénzfelvételre, bankkártyás vásárlásra.
A Széchenyi Kártyát minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni
cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet
formájában legalább egy éve (10 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik.
Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásának ne legyen lejárt köztartozása, valamint
megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek.
Hitelkérelmét a regisztráló irodákban, azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a
területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KA-VOSZ Zrt. irodáiban nyújthatja be.
A Széchenyi Kártya igényléséhez szükséges igénylési lapokat ezekben az irodákban is
beszerezheti, de letöltheti weboldalunkról is. Az irodákban dolgozó kollégák segítséget nyújtanak
Önnek az adatok kitöltésében és a szükséges dokumentumok beszerzésében is. A regisztráló
irodák a befogadott hitelkérelmet a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek közül az Ön által
kiválasztott Bankba/Takarékszövetkezetbe továbbítják. A pozitív bírálatot követően a
Bank/Takarékszövetkezet köti meg az Ön vállalkozásával a szerződés és nyitja meg a hitelkeretet.
Forrás: http://www.szkartya.hu/szechenyi-kartya
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I. 2. Széchenyi Forgóeszközhitel
Miért előnyös Vállalkozása számára a Széchenyi Forgóeszközhitel Konstrukció?
- A Konstrukció előnye, hogy nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál,
hanem hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök finanszírozására
alkalmas.
- A maximális futamidőn belül Ön határozhatja meg Vállalkozása számára az optimális futamidőt,
így kívánsága szerint tervezheti Vállalkozása pénzügyeit.
- Az igényelhető hitel 1 millió Ft-tól maximum 25 millió Ft-ig 100.000 forintonként emelkedő, így
rugalmasan alkalmazkodik az Ön Vállalkozásának finanszírozási igényeihez.
- A Széchenyi Forgóeszközhitel Konstrukció igénybevételével Vállalkozása szintén egy államilag
támogatott kedvező kondíciójú hitelhez juthat
- A biztosítékok köre szinte azonos a Széchenyi Kártya Konstrukciónál megszokottakkal, így
Forgóeszközhitel esetében is a Vállalkozás tulajdonosának (ill. egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozótól különböző magánszemély) személyes garanciája (kezességvállalása) a fő fedezet
Az igényléshez szükséges információkat itt találhatja meg:Igénylés
A részletes feltételekről a KA-VOSZ Zrt. Üzletszabályzatából tájékozódhat.
Várjuk érdeklődését a kavosz@kavosz.hu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll.
Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen és telefonszámainkon.
Kollegáink készséggel állnak rendelkezésére!
Forrás: http://www.szkartya.hu/szechenyi-forgoeszkozhitel
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I. 3. Széchenyi Beruházási Hitel
Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 50 MFt összegű akár 10 éves futamidőre is igényelhető
hiteltípus, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései meghitelezésére. Előnye, hogy hosszú távon
szolgálja Vállalkozása működését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a
beruházás megtérüléséhez.
A Hitel felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére, új és akár használt gépek,
tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre is.
Az igényléshez szükséges dokumentumokat, a Nyilatkozatot, valamint Igénylési lapot innen is
letöltheti:
Beruházási Hitel dokumentumok Társas Vállalkozások részére
Beruházási Hitel dokumentumok Egyéni Vállalkozók részére
Az igényléshez szükséges további dokumentumokat megtalálja az igénylési lap utolsó oldalán, a
részletes feltételekről a KA-VOSZ Zrt. Üzletszabályzatából tájékozódhat.
A Széchenyi Beruházási Hitel lényegi elemei:
Az igényelhető hitel minimum 1 millió Ft, majd 100.000 forintonként emelkedő összegű egészen 50
millió Ft-ig.
A Széchenyi Beruházási Hitel esetében az Igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége min.
20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie.
A Hitel futamideje minimum 12, maximum 120 hónap
A rendelkezésre tartási idő maximum 18 hónap, a türelmi idő tartama legalább rendelkezésre
tartási idővel azonos és maximum 24 hónap lehet
A Hitel fő biztosítéka a beruházás tárgya (de a beruházás tárgya mellett attól eltérő ingóság illetve
ingatlan is bevonásra kerülhet a Bank által)
Igényléskor szükséges egyszerűsített Üzleti terv benyújtása, ennek tartalma lesz az egyik fő
szempont a minősítésnél.
Üzleti terv
Várjuk érdeklődését a kavosz@kavosz.hu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll.
Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen és telefonszámainkon.
Valamennyi Regisztráló Iroda és Kollegánk készséggel áll rendelkezésére!
Forrás: http://www.szkartya.hu/szechenyi-beruhazasi-hitel
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I. 4. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
Miért előnyös vállalkozása számára az államilag támogatott Széchenyi Támogatást Megelőlegező
Hitel konstrukciója?
- Amennyiben az Ön vállalkozása utólagos finanszírozású támogatást nyert el, úgy a
vállalkozásnak szinte a teljes beruházást önerőből kell megvalósítania, és csak a befejezést
követően jut hozzá a támogatáshoz. A Támogatást Megelőlegező Hitel segítségével a vállalkozása
a várt támogatás összegének előfinanszírozását kérheti.
- A hitel a később beérkező támogatásból kerül törlesztésre.
- A hitel összege 500 ezertől 50 millió Ft-ig terjedhet, a két érték között 100 ezer forintonként
emelkedő összeggel igényelhető, így rugalmasan alkalmazkodik az Ön vállalkozásának
finanszírozási igényeihez.
- A megítélt támogatás akár 100%-ának kérheti az előfinanszírozását (a hitelező Bank ennél
alacsonyabb hitelösszeget is jóvá hagyhat).
- A maximális futamidőn belül Ön határozhatja meg vállalkozása számára az optimális futamidőt,
így kívánsága szerint tervezheti vállalkozása pénzügyeit.
- A hitel biztosítékaként nem szükséges tárgyi fedezetet felajánlani, azonban alapvető biztosíték a
jövőben befolyó támogatás összegének a hitelező bankra történő engedményezése. (Éppen ezért
olyan támogatások, melyek nem engedményezhetőek a pályázati felhívás vagy annak mellékleteit
képező szabályzatai alapján, nem kapcsolódhatnak a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
konstrukcióhoz)
Az igényléshez szükséges információkat itt találhatja meg:
A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Konstrukciókhoz
jelenleg kapcsolható pályázatok
Igénylés
A részletes feltételekről a KA-VOSZ Zrt. Üzletszabályzatából tájékozódhat.
Várjuk érdeklődését a kavosz@kavosz.hu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll.
Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen és telefonszámainkon.
Kollegáink készséggel állnak rendelkezésére!
Forrás: http://www.szkartya.hu/széchenyi-támogatást-megelőlegező-hitel
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I. 5. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
Miért előnyös Vállalkozása számára az államilag támogatott Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel?
•

Amennyiben az Ön vállalkozása európai uniós támogatást nyert el, de a projekt
összköltségéhez nem tudja a saját forráson és a támogatáson felüli részt biztosítani, a
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel segítségével kiegészítheti az önrészt.

•

A hitel összege 500 ezer és 50 millió Ft között terjedhet, a két érték között 100 ezer
forintonként emelkedő összeggel igényelhető így rugalmasan alkalmazkodik az Ön
Vállalkozásának finanszírozási igényeihez.

•

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel mellet Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is
igényelhető az elnyert támogatáshoz, ezek összege együttesen akár 50 millió forint lehet.

•

A maximális futamidőn belül Ön határozhatja meg Vállalkozása számára az optimális
futamidőt, így kívánsága szerint tervezheti Vállalkozása pénzügyeit.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Konstrukciókhoz
jelenleg kapcsolható pályázatok
Igénylés
A részletes feltételekről a KA-VOSZ Zrt. Üzletszabályzatából tájékozódhat.
Várjuk érdeklődését a kavosz@kavosz.hu címen és telefonszámainkon. Kollégáink készséggel
állnak rendelkezésére!
Forrás: http://www.szkartya.hu/széchenyi-önerő-kiegészítő-hitel

8/36

I. 6. Agrár Széchenyi Kártya
Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és
forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági őstermelők,
családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként működő kis- és
középvállalkozások számára nyújtott szabad felhasználású 1, 2 vagy 3 éves lejáratú
folyószámlahitel.
Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerete legalább 500 000 Ft, vagy félmillió forintonként növekvő,
legfeljebb 25 millió Ft összeg lehet, melyhez a Magyar Állam 2% kamattámogatást és kezességi
díjtámogatást biztosít.
A hiteligénylőnek 15 millió forint hitelösszegig egy, felette két lezár, teljes éves gazdálkodói múlttal
és az MVH-nál regisztrációs számmal kell rendelkeznie. A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása
vagy lejárt hiteltartozása. A további részletes feltételeket az Agrár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzata tartalmazza.
A hitel biztosítéka 15 millió Ft hitelösszegig az előírt magánszemély készfizető kezességvállalása,
15 millió Ft felett a hitelnyújtó és az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által
elfogadott egyéb fedezet (ingatlan vagy ingóság) bevonása is szükséges.
A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától függő „kártyadíj” és a garanciadíj állami
támogatáson felüli részének megfizetése esedékes. A „kártyadíj” minden induló költséget
tartalmaz, egyéb (bírálati, keretnyitási, stb.) díjak nincsenek.
A hitel futamideje alatt az igénybevett (kihasznált) kölcsön összege után ügyleti kamatot ill.
kezelési költséget kell fizetni.
A hitel visszafizetése a futamidő végén, lejáratkor, egy összegben esedékes.
A hitelnyújtó a hitelkeret minél egyszerűbb igénybevétele érdekében egy MasterCard Standard
típusú, nemzetközi bankkártyát bocsájt ki a vállalkozó számára. Ezen kívül a hitelkeret az egyéb,
szokásos módokon is igénybe vehető, pl. átutalás, banki vagy ATM-ből történő készpénzfelvétel,
stb.
Az Agrár Széchenyi Kártya igényléshez szükséges dokumentumokat a Regisztráló Szervezetek,
azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Területi Kereskedelmi és
Iparkamarák, illetve a KA-VOSZ Zrt. irodáiban lehet benyújtani. Az Agrár Széchenyi Kártyát
forgalmazó hitelintézetek köre folyamatosan bővül, érdeklődjön regisztráló irodáinkban!
Az Agrár Széchenyi Kártya forgalmazásában jelenleg részt vevő Hitelintézetek
– tájékoztató 2011. december 15. –
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által képviselt
Takarékszövetkezetek / Bankok
OTP Bank Nyrt.
Volksbank Zrt.
Forrás: http://www.szkartya.hu/agrar-szechenyi-kartya-jobb-menu
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I. 7. MFB Kisvállalkozói Hitel
Termékleírás
Hitelprogram keretösszege: 10 milliárd forint
Hitel típus: Éven túli lejáratú beruházási hitel.
Hitelfelvevők köre
A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező társaságok, amelyek
- egyéni vállalkozás,
- gazdasági társaság,
- szövetkezet,
- európai részvénytársaság, vagy
- fióktelep
- formájában működő mikro- és kisvállalkozások igényelhetik (továbbiakban vállalkozás).
A hitel felhasználása
- vállalkozási tevékenység végzésre szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás),
- a vállalkozási tevékenység végzéshez szükséges használt és új gépek, berendezések,
felszerelések, járművek beszerzésére,
- vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó
szoftver vásárlására
A hitel nem használható fel
- forgóeszköz vásárlásra,
- más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
- közeli hozzátartozók közötti, a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő, vagy cégcsoporton
belüli tárgyi eszköz vásárlásra,
- áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult,
- az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat létesítéséhez, működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra,
- az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő beruházás finanszírozása,
- a teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003. 60.24, TEÁOR
2008. 49.41) terén működő vállalkozások esetén,
- azoknak a beruházásoknak a finanszírozására, amelyeket a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Üzletszabályzata kizár.
Az MFB Zrt. nem támogatja a beruházás finanszírozását, ha felmerül a gyanú, hogy a hitel olyan
ügyletet finanszíroz, amelynek célja kábítószer előállítás, - kereskedelem, fegyverkereskedelem,
pénzmosás, játékautomaták üzemeltetése, prostitúció elősegítése, hulladék égetés és mérgező
hulladék feldolgozása, egyéb bűncselekménynek minősülő tevékenység.
Az MFB Zrt. nem támogatja a beruházás finanszírozását, ha a hitelfelvevő fő tevékenysége
fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR 2003 29.60, TEÁOR 2008 25.40, 30.40,), szerencsejáték, fogadás
(TEÁOR 2003 92.71, TEÁOR 2008 92.00), vagy pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap,
pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 2003 65-67, TEÁOR 2008 64-66), Dohánytermék
gyártás, Dohányárú nagykereskedelem, Dohányárú kiskereskedelem (TEÁOR 2008 12, 46.35,
47.26),
A fenti tiltott tevékenységekhez kapcsolódó beruházás finanszírozása kizárt a Hitelprogramból.
Hitel összege
Ügyletenként legalább 1 millió forint, ügyletenként / ügyfelenként
- kezdő vállalkozás esetén legfeljebb 25 millió Ft,
- kezdőnek nem minősülő vállalkozás esetén legfeljebb 50 millió forint.
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Saját erő
A saját erő minimálisan elvárt mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa
visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 10%-a, amely a
kockázatok (adósminősítés) függvényében 15%-ra emelkedhet. A saját erő saját forrásból és az
államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő
támogatásból állhat.
A beruházás finanszírozása esetén a saját erőt a hitel felhasználása előtt kell felhasználni.
Hitel pénzneme: HUF
Hiteldíjak
Kamat
Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Projektvizsgálati díj
Rendelkezésre tartási díj
Előtörlesztési díj
Módosítási díj
Kezességvállalási díj
Futamidő alakulása
Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő

3 havi EURIBOR + 5%/év.
Nem kerül felszámításra.
Egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül
felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve.
Egyszeri díjként kerül felszámításra: 25 e Ft+a
hitelösszeg 0,1 %-a
0,25%/év.
Nem kerül felszámításra.
Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 %-a, de legalább
10 ezer Ft.
A készfizető kezességvállalási díj az ügyfél részére
nem kerül felszámításra.
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év.
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 15 év.
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év.

Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek.
Biztosíték
Biztosítékokkal szemben támasztott általános elvárások: a biztosíték legyen értékálló, likvid,
piacképes és értékelhető eszköz, amely jogilag érvényesíthető akár végrehajtás, vagy felszámolás
esetén is. Amennyiben a felajánlott biztosíték nem felel meg az alapvető elvárásoknak, akkor az
nem ajánlható fel a biztosítéki körbe történő bevonásra, különös tekintettel a nagyon egyedi,
korlátozott célra felhasználható vagy jelentősen elhasználódott eszközöket, a több éve
használaton kívül lévő, illetve feltételezhetően korlátozott forgalmú ingatlanokat.
A biztosítékok fedezeti értéke – az adósminősítés függvényében – legalább a hitelösszeg és 1
éves kamatának a 100 %-a kell, hogy legyen.
Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a többségi tulajdonos készfizető
kezességvállalása és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása fogadható el.
Minden esetben szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott, a hitel tőkeösszegére és 1
éves kamataira kiterjedő 80%-os kezességvállalás.
Állami támogatás kategóriája
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint:
„D. Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (megjelent
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án HL 379 L, ,5. oldal) összhangban lehet
nyújtani.
Kérelem benyújtása:
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A hitelkérelmeket közvetlenül a hitelprogram értékesítésében részt vevő közvetítőhöz kell
benyújtani. A közvetítők listáját és elérhetőségét a MFB Zrt. honlapján, a www.mfb.hu címen teszi
közzé.
Igénybevételi ehetőség: A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig
kerülhet sor.
MFB Kisvállalkozói Hitel (http://www.bvk.hu/hu/finanszirozas/indulo-es-mukodo-vallalkozasokreszere/mfb-kisvallalkozoi-hitel/ )
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I. 8. Budapest Kisvállalkozói Hitel Program
Tájékoztató
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a Polgári Takarékszövetkezet, a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. és a Nemzetgazdasági Minisztérium együttműködésének eredményeként jött
létre a Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukció.
A budapesti vállalkozók erősítésének, fejlesztésének felgyorsítása érdekében a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) egy a vállalkozói igényeknek jobban megfelelő,
korszerű, a mikro-, kis-, induló- és kezdő vállalkozások életszerű, valós igényeinek megfelelő
finanszírozására alkalmas hitelcsomagot hozott létre. A hitelkonstrukció pénzügyi forrásait a
PHARE és a Nemzetgazdasági Minisztérium mellett jelentős mértékben a Polgári
Takarékszövetkezet biztosítja. A Program működését a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalása támogatja.
A konstrukció részletes feltételrendszerét a BVK honlapján megtekintheti és a szükséges
dokumentumokat onnan letöltheti.
A konstrukcióban nyújtható hitel felső határa 15 millió forint, amely a BVK által odaítélt
kedvezményes fejlesztési hitelből és ezt kiegészítve a Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott
pénzpiaci hitelből áll. A hitelfolyósítások forrásainak aránya minden esetben úgy oszlik meg, hogy
6 részt a BVK, 9 részt a Polgári Takarékszövetkezet nyújt.
A Budapest Kisvállalkozói Hitel Program keretében azon vállalkozások fejlesztési elképzelései
finanszírozhatók, amely
- cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező, vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal
rendelkező személynek kell lennie,
- a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg az 50 főt,
- a vállalkozás éves nettó árbevétele 7 millió Eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg
főösszege legfeljebb 5 millió Eurónak megfelelő forintösszeg,
- a vállalkozás budapesti székhelyű vagy telephelyű,
- a külföldi tulajdonosi részarány – tőke, vagy szavazati joga alapján – nem haladhatja meg a 25%ot,
- olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat,
nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt
meghaladó részét,
- a vállalkozásnak életképes üzleti tervvel kell rendelkeznie,
- a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit,
nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása,
- a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása,
- a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt,
- nem lehet kifizetetlen, lejárt köztartozása, tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie,
- rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
- rendelkezni kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját erővel.
A hitellel kapcsolatos egyéb információk:
• a hitelek forrásösszetételének aránya minden esetben megegyezik a 15 millió forint felső
összeghatár arányaival, azaz 6:9.
• A hitelek felhasználhatók gépek, berendezések és egyéb állóeszközök, valamint
forgóeszköz vásárlására.
• A hitel nem használható fel olyan költségek fedezésére, mint például bérek, bérleti díjak,
energiaköltségek.
• A hitelből az ÁFA összege nem finanszírozható.
• Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból is hozzájáruljon a
befektetéshez. A hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint a hitel összegének húsz
százaléka.
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•
•
•

A saját erő meglétét készpénzben, illetve a Hitel Bizottság döntését követően kiállított, a
hitelcélként megjelölt fejlesztésre vonatkozó kifizetett számlákkal kell igazolnia.
A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra, amely elfogadása a Hitel Bizottság döntése
alapján történik.
A Polgári TKSZ által biztosított hitelrész után a Garantiqa Hitelgarancia Zrt 80 %-os
mértékben készfizető kezességet vállal. Ezen kezességvállalási díj összegét a Polgári
TKSZ a vállalkozásra hárítja. Az egyszeri díj mértéke éven belüli hitel esetén 1,00 %, 2
éven belüli hitel esetén 1,33%, 3 éven belüli hitel esetén 1,70%, 4 éven belüli hitel esetén
2,00 %, 5 éven belüli hitel esetén 2,25 % a garantált összegre vetítve.

"BUDAPEST" Kisvállalkozói Hitel kondíciói

Tőkeösszeg 15 millió Ft
Maximális futamidő
futamidőből türelmi idő

BVK fejlesztési forrás

Polgári Takarékszövetkezet
által nyújtott hitelrész

6 millió Ft

9 millió Ft

60 hó

60 hó

max. 6 hó

max 6 hó

fix szerződéskötés-kori
12,5 % fix

Kamat mértéke
jegybanki alapkamat
9,25 %

Átlagkamat
Kezelési költség

nincs

évi 1 % a folyósított összegre
vetítve

Folyósítási jutalék

nincs

egyszeri 0,5%

Hitelbírálati díj

nincs

igényelt hitelösszeg 0,25 %-a,
minimum 15 000 Ft
Törlesztés ütemezése

havonta

Kamatfizetés

havonta
hónap utolsó napja

Esedékessége
Hitelcél

beruházás, fejlesztés, forgóeszköz a vállalkozó kérelme szerint
BVK Hitel Bizottsága

Döntési szint

BVK-nál

Szerződéskötés
Hitelmegállapodás

közjegyzői okirat

Folyósítás, számla
ellenében

BVK-nál leadott számlák alapján

Hitelgarancia díj

a folyósítás előtt esedékes megfizetendő egyszeri díj

A program lebonyolítása az alábbi rend szerint történik:
•
•
•
•

A kérelmeket a BVK csak az ügyfél által aláírt tartalomjegyzékkel együtt fogadja be
A kérelmek feldolgozását, a vállalkozás helyszínen történő megtekintését a két finanszírozó
cég munkatársai együttesen folytatják.
A kérelmek elbírálása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala a független
szakértőkből álló Hitel Bizottság feladata.
A pozitív döntés alapján két kölcsönszerződés készül.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt eszközökre és egyéb biztosítékokra. A hitel
teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a BVK és a Polgári
Takarékszövetkezet.
A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó
valamennyi iratot.
A hitelszerződéseket és a biztosítéki szerződéseket tartozáselismerő közokiratba kell
foglalni, amely egységes törlesztési táblát tartalmaz.
A hitel folyósítása legfeljebb 3 részletben, a saját erő felhasználását követően számlák
ellenében történik.
A számlákat számlaösszesítőben rendszerezve a másolatokkal együtt, az eredeti
példányok bemutatása mellett aláírva a BVK-ban kell benyújtani. A számlaösszesítő itt
letölthető.
Rendelkezésre tartási idő 2 hónap, amely legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható.
Ugyanazon vállalkozás részére újabb hitel csak akkor hagyható jóvá, ha:
A vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek,
Az újonnan igényelt hitellel együtt a törlesztés feltételei biztosítottak.
További követelmény, hogy a BVK megállapítsa:

- Az előző hitelt a vállalkozás hatékonyan hasznosította,
- A hitel nyomán létrejött üzleti fejlődés mértéke megfelelő.
Budapest Kisvállalkozói Hitel Program (http://www.bvk.hu/hu/finanszirozas/indulo-es-mukodovallalkozasok-reszere/budapest-kisvallalkozoi-hitel/ )
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I. 9. Mikrohitel Program tájékoztató
A PROGRAM CÉLJA
A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi
segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a
kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik
célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok
ügyfeleivé váljanak.
A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG
Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos
követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi
Vállalkozói Központok biztosítják.
A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek
Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy mint vezető munkatársai és a cég főbb
társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő
feltételeket kell teljesítenie:
•
•
•

nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;
rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját erővel.

Az alkalmas vállalkozás
Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon történik,
vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, ha
veszélyt jelent a környezetre, illetve ha várhatóan rontja a HVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, vagy a Phare Program hírnevét.
Az alkalmas vállalkozás életképes vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. Ha Ön hitelért
folyamodik, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas
jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft;
a vállalkozásnak életképes üzleti tervvel kell rendelkezni;
a vállalkozás, devizabelföldinek minősül, Magyarországi székhellyel, vagy az Európai
Gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik;
olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági
kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak
25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
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Ha Ön hiteligénylést nyújt be, és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére
vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat
biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül, az üzleti tervhez csatolni kell legalább a
következő iratok másolatát az ügyfél által aláírt tartalomjegyzékkel együtt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a
Cégbejegyzési Kérelem);
a beruházási tervet alátámasztó iratok (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi
szerződés);
tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
APEH igazolás, helyi adó igazolás;
értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
zálogtárgy iratai (pl.: tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és
értékbizonyítvány, stb.);
működési engedély az illetékes hatóságtól;
az előző évi adóbevallás és mérleg;
banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

A HITEL KONDÍCIÓI
A hitel célja
A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő
üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz
kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Kizárólag forgóeszköz finanszírozására is igénybe vehető a
Mikrohitel.
A hitel összege
A hitel összege nem haladhatja meg a 7 millió forintot.
A hitel futamideje
A hitel futamideje 3 millió forint hitelösszegig valamint kizárólag forgóeszköz finanszírozás esetén
három évig, 3 - 7 millió forint hitelösszegig maximum 8 évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi
előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.
Saját erő
Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból is hozzájáruljon a befektetéshez. A
hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint az igényelt hitel összegének 20%- a.
A hitel felhasználásának határideje
A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező
esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja.
A hitel folyósítása
A hitel 50%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható , a fennmaradó
rész folyósítására kizárólag az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének
igazolása után kerül sor. Amelynek alapja a vásárlás igazolását bizonyító számla, illetve egyéb
bizonylat (szerződés, számlát helyettesítő okmány, stb.), melyek számlaösszesítőben
rendszerezve, a másolatokkal együtt az eredeti példányok bemutatása mellett, aláírva átadásra
kerülnek a HVK -ban.
Számlaösszesítő itt letölthető. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés
megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és
egyéb bizonylatok fogadhatók el.
Türelmi idő
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A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint hat hónap. A kamattörlesztésre
nem adható türelmi idő.
Biztosíték
A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a
biztosítéknak legalább a hitelösszeg száz százalék át kell fedeznie.
Biztosítás
A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló
eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A hitel teljes visszafizetéséig a
biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Kamat
A hitel kamata állandó 4,9 %. A kamat havonta fizetendő.
Jutalék, költségek, díjazás
A HVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.
Késedelmi kamat
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az
ügyleti kamaton felül évi 6%, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.
Folyósítási feltételek
A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi
iratot, a bank technikai/hitelnyilvántartási számlát nyit a vállalkozás nevére a kijelölt banknál, és
igazolnia kell, hogy az előírt mértékű saját források rendelkezésre állnak.
A folyósítás a technikai bankszámlára vagy készpénzben történik a vásárlást igazoló iratok
(számla, adás-vételi szerződés) benyújtása ellenében, vagy a hitelek 50%-a előfinanszírozása
esetén a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett. A folyósítás vagy az Országos Mikrohitel Alap
számláról vagy a Magyar Államkincstár finanszírozási rendszerén keresztül történik.
Második és harmadik hitel felvétele
Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második és
harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati
feltételeknek és az előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt. Az első
folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik Mikrohitel, ha a
vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette.
Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel esetében a
fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg az 7
millió forintot.
Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló hiteltartozása.
Ugyanazon vállalkozás egy Mikrohitele tekintetében nem részesülhet egy időben az Országos
Mikrohitel Program (OMHP) illetve a Regionális Mikrohitel Program (RMHP) keretében nyújtott
támogatásban.
- Mikrohitel Program (http://www.bvk.hu/hu/finanszirozas/indulo-es-mukodo-vallalkozasokreszere/mikrohitel/ )
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II. Egyéb pénzügyi lehetőségek
II. 1. Kis- és középvállalkozások finanszírozása fejlesztési
tőkebefektetéssel (KvfP Zrt.)
Tőkebefektetések formájában a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. finanszírozói együttműködésével 10 és 100 millió forint
között olyan beruházási projekteket támogat, amelyek fő célja a jogi személyiségű gazdasági
társaságok tevékenység bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés,
telephelybővítés vagy új telephely létesítése. A Közalapítvány szakértői a vállalkozás
sajátosságainak megfelelő tanácsadást nyújtanak, valamint konkrét segítséget adnak az alábbi
programban való sikeres részvételhez.
Bővebb információ:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Tel: +361-269-6869
Katona Ágnes, hitelezési igazgató
Mi a KvfP Zrt? Kik az alapítók?
A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (KvfP) alapításának és működésének célja az
eredményesen működő és fejlődésre képes kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének
javítása tőkebefektetéssel.
A Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) mellett a KvfP
részvényese a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Budapest Bank Nyrt., a Garantiqa-Hitelgarancia
Zrt., az MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az Erste Bank Hungary Zrt. A Kisvállalkozásfejlesztő Pénzügyi Zrt. döntően állami forrásokból gazdálkodik. A KvfP Zrt. befektetése fejlesztési
tőkebefektetés.
Mi a finanszírozási konstrukció lényege?
A KvfP Zrt. tőkét fektet a minősítésen megfelelt vállalkozásokba, a befektetés futamidejére
résztulajdonossá válik. Többségi tulajdont soha nem szerez, az irányításba sosem szól bele,
csendestársként működik közre a futamidő végéig, mikor is kiszáll a vállalkozásból.
Illeszkedik-e a finanszírozási módszer az Új Széchenyi Tervben kiírt támogatási programokhoz?
A KvfP Zrt. tőkefinanszírozási konstrukciója alkalmas a támogatási programokban előírt pályázati
önerő finanszírozására. A befektetés előfinanszírozás jellegű.
Kik lehetnek Ügyfelek?
A kért tőkeemelés időpontjában legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező, Kft. vagy Zrt.
formában működő gazdasági társaság, amelynek nettó árbevétele 20 millió Ft és 40 millió eurónak
megfelelő forintösszeg között van vagy, a mérlegfőösszege nagyobb, mint 10 millió Ft, de kisebb
vagy egyenlő, mint 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Legfeljebb 250 főt foglalkoztat, a vállalkozás megfelelő piaci pozícióval, eredményes gazdálkodási
múlttal, valamint további fejlődési potenciállal rendelkezik, amelyet tőkehiány miatt nem tud
kihasználni.
Mely projektek finanszírozhatóak?
Kiemelt befektetési célok: eszközbeszerzés, technológiaváltás, technológiai korszerűsítés,
külpiacra lépés, hatékonyságjavítás, stb.
A befektetés révén a hozzáadott érték egyértelműen dinamikusan növekszik, emiatt a
tőkebefektetés megtérülése 5 év alatt biztosított.
Az igényelt tőkebefektetés legalább 10 millió Ft, de nem haladja meg a 100 millió Ft összeget.
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Ha a projekt összege meghaladja a saját tőke összegét, tőkeemelést kell végrehajtani (készpénz,
apport, stb.) a KvfP tőkeemelése előtt. A KvfP tulajdoni hányada nem haladhatja meg a 49%-ot.
Milyen lépései vannak a befektetési folyamatnak?
Előminősítés (Előminősítő lap) - Minősítés (Adatlap) – Biztosítékok meghatározása – Jóváhagyás Együttműködési szerződés megkötése – A tőkeösszeg folyósítása – Negyedéves monitoring Kivásárlás
Milyen időtávra szól a befektetés, hogyan történik a visszafizetés?
A tőkebefektetés legfeljebb 5 évre szól, a tulajdonrészt a társaságnak vagy tulajdonosainak vissza
kell vásárolniuk. A tőkét három részletben kell visszafizetni a mindenkori hozamokkal együtt, a
futamidő harmadik, negyedik és ötödik évének végén. Azaz rendelkezésre áll három év türelmi idő
az első törlesztésig.
Milyen részt vállal a KvfP a cég életében, nyújt-e szakmai segítséget?
A Társaság alapvető elképzelése, hogy kisebbségi tulajdonosként vesz részt a cég működésében,
azonban az Együttműködési szerződésben rögzítésre kerülnek azok a - cég működésével
kapcsolatos - döntési helyzetek, amelyekhez a KvfP Zrt. hozzájárulása szükséges.
Lesz e delegált képviselője a befektetőnek a cégnél (kell-e neki helyet biztosítani, fizetést adni)?
A KvfP Zrt. alapvető elképzeléseinek megfelelően nem kíván képviselőt delegálni a cég
mindennapi működéséhez, azonban a felügyelő bizottságban ill. - Zrt. esetében - az
igazgatóságban a KvfP Zrt képviselteti magát.
Kis- és középvállalkozások finanszírozása fejlesztési tőkebefektetéssel
(http://www.bvk.hu/hu/finanszirozas/mi-az-a-fejlesztesi-toke-kvfp-zrt/ )
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(KvfP

Zrt.)

III. Tanácsadás, együttműködés, támogatás
III. 1. Vállalati tanácsadás
A honlapon a Közép-magyarországi régióban működő vállalkozásoknak lehetőségük van
elektronikus úton pályázatot benyújtani vissza nem térítendő támogatás igénybevételére.
A program célja a budapesti és Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások
jövedelemtermelő képességének növelése tanácsadás segítségével. A program keretében
támogatás vehető igénybe különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Lehetőség
van többek között üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, építési tervdokumentáció, illetve
egyéb, a vállalkozás működését elősegítő tevékenységek vissza nem térítendő forrásból történő
finanszírozására.
A program célja továbbá, hogy egy vállalkozás indításához, illetve további eredményes
működtetéséhez szükséges információk elérése, valamint az egyedi, vállalkozás-specifikus üzleti
tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre
alapozva valósuljon meg.
A pályázat keretében elnyerhető támogatás minimális összege 100 ezer forint, maximális összege
4 millió forint lehet. A támogatás mértéke projektmérettől függően változhat: 200 ezer forinttól 2
millió forintig terjedő projektméret esetén a támogatás nem haladhatja meg az 50 százalékot, 4
millió forint feletti projektméret esetén pedig a 30 százalékot, míg a két projektméret közötti
intervallumban a 40 százalékot.
A program európai uniós és hazai forrásból valósul meg a Regionális Operatív Program
gazdaságfejlesztési prioritásának keretében. A támogatásközvetítői feladatokat az OTP Bank Nyrt.
által vezetett konzorcium végzi.
Konzorciumi partnerek:
1. OTP Bank Nyrt.
2. OTP Hungaro-Projekt Kft.
3. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
4. Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
- Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára (http://www.nfu.hu/doc/3148)
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III. 2. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem
támogatása tárgyú pályázathoz
Kódszám: KMOP-2011-1.2.5
Egy pályázat keretében több célterületre irányuló fejlesztéssel lehet pályázni az alábbiak
figyelembe vételével:
a) Az 1-12. funkcionális célterületekből legalább két funkcionális célterület kell, hogy kiválasztásra
kerüljön, továbbá a 9-12. funkcionális célterület csak az 1-8. funkcionális célterület közül választott
támogatható tevékenységgel együtt pályázható.
b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál)
célterületek együttesen nem pályázhatóak.
c) Az 1-3. funkcionális célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves
átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum 3 fő volt.
d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális célterületekkel való modulbővítésre,
vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi
továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
da) Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
db) Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése
dc) Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás
dd) Meglévő rendszer által lefedett célterület kiegészítése (add on)
de) Korábban támogatásban részesült célterületre irányuló fejlesztés a fenntartási időszak
végéig
A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ
SZÁMA
A.2.2. A KMOP-2011-1.2.5 pályázati kiírás esetében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,8 Mrd forint
a 2011. évre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011. évben: 400 db.
A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában
meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A.4.2. A KMOP-2011-1.2.5 pályázati kiírás esetében:
Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 40%-a.
A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a
pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Közép-Magyarországi Operatív Program MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
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A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012. december 31-ig lehetséges.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
ad) szövetkezetek
ae) gazdasági kamarák,
af) vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek,
ag) kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
ah) jogi személyiségű nonprofit szervezet,
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak
minősülnek,
cb)
illetve
azon
vállalkozások,
amelyek
megfelelnek
a
mikrokis-és
középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti
alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz.
melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy
vagy több állami szerv irányítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Felhívás A.1. pontjában foglaltak alapján, az 1-3. funkcionális
célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum
3 fő volt.
C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi
tevékenységek támogathatóak:
a) Információs technológia-fejlesztés a C.1.3.4. szerint
b) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint az f), h) és i) pontok kivételével Felhívjuk a
pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan olyan
képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép
használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani, stb.) amelynek költsége
jelen pályázati kiírásban nem számolható el, úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges
bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt
keretében. Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a
vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
pályázati felhívás megtalálható a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
C.3. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen a jelen Pályázati Felhívás C.2.
pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. és C.4.
fejezeteiben foglalt korlátozásokra, továbbá nem elszámolhatóak:
a) Amennyiben a pályázó olyan szolgáltatás igénybevételéhez igényel támogatást, amelyet a
pályázatban leírtak és a pályázó referenciái alapján saját maga is el tud(na) végezni;
b) Projektor, televízió, digitális fényképezőgép;
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c) Rendszer bevezetés esetén az olyan szállítótól/árajánlatadótól történő beszerzés, aki vagy
amely nem rendelkezik az érintett célterületek vonatkozásában célterületenként legalább 5
referenciával.
Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett
támogatás odaítélésére nincs lehetőség, ebben az esetben a pályázat elutasításra kerül.
C.5.2. A KMOP-2011-1.2.5 pályázati kiírás esetében:
Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.
C.6. A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető.
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását megelőzően
sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.
C.7. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ
HATÁRIDEJE
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Támogató Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogató Okirat hatályba
lépését követő 24 hónapon belül.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2014. szeptember 30.
D.2. ÖNRÉSZ
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetben foglaltak
irányadóak.
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját
forrással kell rendelkeznie.
D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető.
A pályázat keretében a Kedvezményezett az alábbi módon nyújthat be kifizetési igénylést:
a) 5 millió Ft támogatási összeg alatt összesen egy alkalommal, a projekt befejezése után van
lehetőség kifizetés igénylés benyújtására,
b) 5 millió Ft támogatási összeg felett több kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, azzal a
feltétellel, hogy a kifizetési igényléseknek egyenként minimum 5 millió Ft-os támogatási összeghez
kell kapcsolódnia (kivéve az utolsó kifizetési igénylést, amely ennél alacsonyabb összegre is
vonatkozhat).
Amennyiben a megítélt támogatási összeg meghaladja az 5 millió Ft-ot, a Kedvezményezettnek a
szerződéskötéskor nyilatkoznia kell, hogy a megítélt támogatással egyösszegben kíván-e
elszámolni.
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IV. Aktuális pályázatok
IV. 1. Ruházati mintadarabok bemutatása (ÚJ)
Pályázati Felhívás
"Köszöntő 2013-2014 Ősz-Tél"
Pályázat kiírója: EBL Designs (kanadai divatház)
940 Eglinton Ave West, Toronto,
Ont., M6C 2C2 Canada
A pályázat stratégiai lebonyolítója: Alapítvány a Divattervező Képzésért
6771. Szeged, Magyar u. 212.
Pályázat célja:
Magyar tervezők és kivitelezők által létre hozott, kereskedelmi bemutatásra alkalmas
ruházati mintadarabok (kollekciók) művészeti irányítással történő összeállítása és
bemutatása az észak amerikai piac számára potenciális értékesítési szerződéssel 201314 őszi-téli szezon előtti szállításra.
Pályázók köre:
Pályázat nyitott, olyan aktív tervezők, vagy tervezőkkel együttműködő gyártók számára,
akik Magyarországon tevékenykednek.
Regisztráció
a. Nevezési díjhoz kötött:
I. kategória: (cégek) nettó 120 E Ft
II. kategória: (önálló, aktív tervezők) nettó 80 E Ft
III. kategória: (pályakezdő tervezők) nettó 30 E Ft
b. A nevezési díj befizetése a pályázaton való részvétel feltétele. A díj befizetése
átutalással történik a következő bankszámla számra: Alapítvány a Divattervező Képzésért
Erste Bank 11600006-0000000-12920352
c. Regisztráció a jelentkezési űrlap kitöltésével történik, mely igényelhető:
tothcs@szegedidivatiskola.hu, címen, vagy letölthető a http://www.szegedidivatiskola.hu
honlapról
d. A jelentkezés és a program gyorsabb futtatása érdekében az átutalásról szóló bizonylat
fénymásolata a regisztrációs űrlap elküldésével együtt elektronikus úton történik
e. A regisztráció és a befizetés visszaigazolása 2012. szeptember 10-vel lezárul. Minden
résztvevő regisztrációs számot kap a visszaigazolással együtt.
f. A nevezési díj magában foglalja a 2013-2014 ősz-tél szín és formatrendjéről szóló, két
alkalomból álló szakmai ismertetőt, valamint a pályázat részletes feltételeinek
dokumentációját
A pályázat három fordulóból áll:
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- Tervezés (orientáció, divattervek készítése/benyújtása) Beérkezési határidő: 2012.
november 1. - zsűrizés
- Kollekció elkészítése (modellek, gyártási dokumentáció, etalonok, kapacitás)
Beérkezési határidő: 2012. december 15. - zsűrizés
- Nagykereskedelmi bemutató (showroom, eladási, gyártási kapacitás) Kanadába
érkezési határidő: 2013. január 20. - egyedi értékesítési szerződés 2013. április 1. és 31.
között
EBL Designs (kanadai divatház) 940 Eglinton Ave West, Toronto, Ont., M6C 2C2
Canada
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IV. 2. Tréningek tartása a biztonságosabb élelmiszerért (ÚJ)
Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságához (DG SANCO)
tartozó Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) új tendereket írt ki a
"Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerért" (BTSF) tréningek megtartására.
A tréningek megszervezésére és levezénylésére állami szervek, magánvállalkozások és egyének
is pályázhatnak a következő témákban:
- Takarmányok előállítása és takarmányokkal kapcsolatos aktuális kérdések
- Takarmány, élelmiszer és állatok szállításának és importjának ellenőrzése
- Élelmiszer-mikrobiológia
- Állatjólét
- Élelmiszer-összetétel és információk feltüntetése (jelölés)
A pályázatok benyújtásának határideje 2012. szeptember
http://ec.europa.eu/eahc/food/tenders.html weboldalon.
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28.

További

részletek

a

IV. 3. Öntsd formába! (ÚJ)
A Concrete by Giacotti kétfordulós nyílt pályázatot hirdet
Öntsd formába! címmel
A Concrete by Giacotti a WAMP szakmai támogatásával formatervezői pályázatot hirdet
A pályázat célja
A friss magyar márkát azzal a céllal hozták létre, hogy a cég innovatív megoldásokat kínáljon a
látszóbeton széleskörű alkalmazására az építészet és belsőépítészet minden területén. Az
alapítók szándéka, hogy minőségi, a nemzetközi porondon is versenyképes, mégis elérhető árú
beton termékekkel szerepeljenek a piacon, s olyan területeken is elfogadottá tegyék ennek az
anyagnak alkalmazását, ahol annak jelenléte még nem terjedt el. „Feladatunknak érezzük, hogy
megmutassuk, hogy a beton felhasználásával olyan elképzelések valósíthatók meg, amelyek
exkluzívitásuknak köszönhetően a luxus érzetével ajándékoznak meg, ugyanakkor mindenki
számára elérhetők.” A Concrete by Giacott hosszútávú elképzelései között sorozattermékek,
többek között bútorok piacra vitele is szerepel. A folyamatos megújulás érdekében szívesen adnak
lehetőséget tehetséges és elhívatott fiataloknak, hogy megismerkedjenek a betonnal, és
megvalósítsák ötleteiket elképzeléseiket.
A pályázat célja a látszóbeton felhasználási területeinek szélesítése, olyan piacképes használati
tárgyak létrehozása, amelyek alkalmasak a sorozatgyártásra, ergonómiai szempontból átgondoltak
és valós funkcióval bírnak. Az alapítók olyan tárgyakat várnak, amelyek igényes kialakításúak,
formabontók, innovatívak, ugyanakkor magukban hordozzák a Concrete by Giacotti legfontosabb
jellemzőit: a fiatalos lendületet, a nyitottságot és az egyediségre való törekvést is. A pályázat kiírói
hosszútávú együttműködésben gondolkodnak, a közös munka a pályázókkal reményeik szerint
nem ér véget az eredményhirdetéssel, hanem közös termékfejlesztésben együttgondolkodásban
folytatódik.
A pályázat tárgya
Betonból készíthető, kereskedelmi forgalomba hozatalra alkalmas kiemelkedő színvonalú
termékek, termékcsoportok létrehozása. A benyújtandó tervekben szereplő tárgyaknak
alkalmasnak kell lenniük a sorozatban történő előállításra is. A beton önmagában és más
anyagokkal kombinált formában is alkalmazható. A felhasználható egyéb matéria lehet például fa,
üveg, textil vagy fém, de a beton dominanciája alapkövetelmény. Az anyagtársítások
kompatibilitása minden esetben vizsgálandó.
Az építészetben, belsőépítészetben nincs még egy anyag, amely szinte minden területen megállja
a helyét, felhasználási lehetősége sokrétű, izgalmas, kihívásokkal teli. A beton könnyen
formálható, rendkívül tartós anyag. Hozzáértő designerek kezében arra is képes, hogy finoman
megmunkált tárgyak képében öltsön testet. Az illesztésmentességet biztosító öntéses technológia
óriási tervezői szabadságot kínál, a folyamatosan fejlődő speciális adalékoknak, felületkezelési,
csiszolási és színezési metódusoknak köszönhetően pedig a tárgyformálás területén is egyre
komolyabb szerepet követel magának.
A beton különleges adottságai révén könnyen felveszi az öntőforma mintázatát, felületének
minőségét, magában hordozva a variációs lehetőségek szinte végtelen tárházát. Lehet
természetes lyukacsos, vagy mesterségesen strukturált felületű, amely bármilyen mintázatot képes
lenyomatként megjeleníteni (még akár egy levél erezetét is). A csiszolás és más felületkezelési
eljárások során matt és "tükörfényes" felszínű felületek is kivitelezhetők. A színek tekintetében is
meglepően széles a paletta, hiszen különféle kémiai eljárásokkal, rétegelési technikákkal további
alternatívák kisérletezhetők ki. Az egyetlen korlátot az anyag súlya jelentheti, amit már a tervezési
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fázisban érdemes számításba venni. A beton térbeli megjelenéséne kulcsa a zsaluzat. Ezt a
megszilárdult betonról el kell távolítani, ez a kivitelezhetőség módjait is befolyásolja.
A pályázat részeként, üzemlátogatás és konzultációk keretében megismerhetőek lesznek az
anyagok és a gyártási háttér, a szerszámozás és az előállítás egyéb körülményei, s a döntős
pályázók személyesen is részt vesznek a kivitelezési szakaszban.
A pályázók köre
A pályázaton azon természetes személy, vagy személyek csoportja, továbbá minden
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nonprofit társaság vehet részt, amely
vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Csoportos pályázat esetén egy pályázó legfeljebb egy csoportban vehet részt. Aki csoportban
szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni
és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a kiíró.
Egy pályázó több kategóriában is indulhat, ez esetben azonban kategóriánként elkülönülten és
eltérő cím alatt kell pályázatait benyújtania. Egy pályázatban egy kategórián belül maximum 3
pályamű nyújtható be.
A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi
jogát nem sérti. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem
kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat
visszaszolgáltatni.
A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a jelen kiírásban foglalt feltételeket és alávetik
magukat a bíráló bizottség döntésének, továbbá tudomásul veszik, hogy a bizottság döntése ellen
fellebbezésnek nincs helye.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a kiíró a benyújtott pályamunkák felett tulajdonjogot szerez,
amennyiben a kiíró valamelyik pályázatot megvalósításra érdemesnek találja és a termék
többszörözését kis és nagykereskedelemben történő forgalmazását kezdeményezi, abban az
esetben pályázóval külön jogi megállapodást köt. Pályázó minden esetben köteles a kiíró írásbeli
engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására és gyártására.
A pályázat beküldésével a pályázó beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába. A
beaadott terveket és azok anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül a
pályázat kiírója a nyilvánosság előtt bemutathatja.
Az érvényes pályázati részvétel feltétele a pályázati lap hiánytalan kitöltése.
Pályázati kategóriák
Bútorok
A kategóriában olyan elemes bútorcsalád tervezése a feladat, amelynek darabjai szabadon
variálhatóak egymással, s ennek eredményeképpen egy eltérő funkcióval rendelkező tárgy jön
létre. Az értékelésnél kiemelt fontossággal bír, hogy a tervezendő termék, mind funkcionálisan,
mind esztétikailag, mind ergonomiailag átgondolt, valamint két személy által mozgatható legyen.
Az anyaghasználatot tekintve a beton meg kell, hogy jelenjen, de természetesen izgalmas,
innovatív anyagtársítások lehetségesek. A rendszereknél jelezni, kell, hogy kültéri vagy beltéri,
ipari, lakossági vagy közösségi felhasználásra ajánlott.
Képzőművészeti alkotások
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A képzőművészeti kategóriába várunk - minimum 40x40cm, maximum 100x100cm-es - viszonylag
síkban tartott - minimum 2 cm, maximum 10 cm táblavastagságú - betonból készült alkotásokat,
amelyek önmagukban is központi szerepet képesek betölteni egy adott térben.
Előnyt jelent, ha a beadott munka magában hordozza a sorolhatóság lehetőségét is, s akár
dekoratív falpanelként, belsőépítészeti elemként is értelmezhető. A témaválasztás szabad,
bármilyen faktúra, strukúra, szín és felületi játék alkalmazható az attraktív végeredmény
érdekében. Egyetlen kritérium a mozgathatóság: egy-egy elem súlya maximum 60kg lehet.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat jeligével ellátott borítékban várjuk, amely a következőket tartalmazza:
1. C5-ös külön boríték jeligével ellátva, amely tartalmazza:
- kitöltött és aláírt Adatlapot
- cégek esetén egy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot
- kitöltött és aláírt szerzői jogi nyilatkozatot
2. A4 méretű mappába rendezve, nyomtatva, valamint CD/DVD jeligével ellátva, amely
tartalmazza:
- termékleírást, koncepciót, műszaki leírást (doc vagy rtf formátumban, minimum 800 maximum
1500 leütés terjedelemben)
- nyomtatott vagy szabadkézi technikával készített maximimum 3db A3-as méretű tabló digitalizált
változatát: maximum 5MB méretű JPG formátumban (kis felbontás)
- ezen felül egy, maximum 25 MB méretű, 300 dpi felbontású PDF formátumban lementett verziót
(nagy felbontás)
A pályázatot postai úton kell benyújtani a 2045 Törökbálint, Damjanich u. 17. címre.
A pályázat benyújtásának ideje a feladási bélyegző dátuma. A borítékon és a mappán szerepelnie
kell a jeligének.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
Beadási határidő
A pályázat beadásának határideje:
2012. szeptember 3. 24.00
A pályázat kétfordulós. A döntőbe kategóriától függetlenül a legkiemelkedőbb tíz pályamunka
kerülhet be. A bíráló bizottság által kiválasztott munkák kivitelezésére lehetőséget biztosít a
Concrete by Giacotti. Erre az alkotóknak négy nap áll rendelkezésükre a márka törökbálinti
bemutatóteremében, a Giacotti szakértői csapatának közreműködésével, segítségével. A
döntőbe jutók 2012. szeptember 12-ig kapnak értesítést. A döntösök számára a kiíró 2012.
szeptember 17-21. között személyes konzultációs lehetőséget biztosít, ezt követően a pályázók
személyes részvételével kezdődik a kivitelezési folyamat.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK
- a termék valós felhasználhatósága,
- innovatív formavilág, innovatív technológiák alkalmazása
- megvalósíthatóság, gyárthatóság
- újszerű anyag- és formakezelés
- kulturális értékek közvetítése
- tervezői következetesség, precizítás,
- környezettudatosság,
- ergonómiai szempontok figyelembe vétele,
- a prezentáció összképe, minősége, érthetősége,
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- az elkészült pályamű és a beadott tervek közötti koherencia
Érvénytelen a pályázat,:
- amelyet határidőn túl nyújtottak be;
- amely hamis adatot tartalmaz;
- ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően nem regisztrált;
- ha a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek.
A bíráló bizottság a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi
követelményeknek és ez a pályázat érdemi elbírásálát nem teszi lehetővé.
A kiíró a megvalósításra érdemes és alkalmas pályaművek alkotóival - megállapodás esetén felhasználási szerződést köt, melyben igényt tart a korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználás
jogára.
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli. A bíráló bizottság összetételét a kiíró 2012.
szeptember 3- ig teszi közzé a www.giacotti.com oldalon.
DÍJAZÁS
A pályázat lezárásaként - kategóriáktól függetlenül - két nyertes kerül kihirdetésre.
A két helyezett együttesen 300.000 Ft pénzdíjazásban részesül.
1. helyezett: 200.000 Ft
2. helyezett: 100.000 Ft
A pénznyereményeken kívül a legjobb pályázatok értékes különdíjban is részesülhetnek!
Eredményhírdetés
A második fordulóba jutottak értesítése 2012. szeptember 12-ig történik.
A konzultáció és a kivitelezési szakasz 2012. szeptember 17-21. között. A pálymunkák kivitelezése
a pályázók személyes részvételével zajlik
A bíráló bizottság a második forduló nyerteseiről szóló döntését 2012. október 5-én hirdeti ki. Az
eredményt a kiíró 2012. október 6-án teszi közzé honlapján, melyről a pályázók e-mailben és
telefonon is értesítést kapnak.
A kiíró a pályázati díjakat az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül kifizeti.
KIÁLLÍTÁS
A legjobbnak ítélt 10 pályamunkát a kiíró a Design Hét Budapest programsor részeként egy
kiállítás keretén belül a nagyközönségnek is bemutatja.
Forrás: www.pafi.hu
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IV. 4. MKK-k piaci megjelenésének támogatása (ÚJ)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének
Támogatása
tárgyú pályázathoz
Kódszám:
GOP-2012-3.3.3
A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1.A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások üzleti
környezetének fejlesztése, a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése, így a
vállalkozások nemzetközi versenyképességének elősegítése is.
A Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenését támogató Pályázati Felhívás célja, hogy
tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi
versenyképességük megteremtéséhez vagy növeléséhez, beleértve a lehetséges piacok
felmérésének támogatását, ezzel növelve a magyar vállalkozások bővülését, növekedését,
hatékonyságát, versenyképességét. A konstrukció további célja, hogy az erősödő piaci versenyben
a vállalkozások fejlesszék üzleti kultúrájukat, felismerjék a vállalkozásban rejlő lehetőségeiket,
erősségeiket. A piacokra jutást a tanácsadói tevékenységeken keresztül támogatja a program,
felismerve a vállalkozások számára szűkösen elérhető forrásokat, így a humánerőforrások,
információ, szaktudás, tapasztalat és idő tekintetében. Ezért a konstrukció célja, hogy a
vállalkozások piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez
szükséges információhoz, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat.
A.2.RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ
SZÁMA
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd
forint a 2011-2013. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2012-2013. években: 600-800 db, időarányosan havonta
25-37 db.
Amennyiben az 1501/2011. (XII. 27.) Korm. Határozat alapján a GOP-3.3.3 konstrukcióra
rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az
NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot
lezárhatja.
A.3.TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 000
000 Ft, maximum 20 000 000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában
meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
A.4.TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati
Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati
kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP
Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!
Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a.
A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a
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pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás
kódszámát (GOP-2012-3.3.3.), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat,
illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat http://www.nfu.hu honlapon
talál.
Személyesen, telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Cím Telefonon (kék szám)
E-mailen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
+36-40-638-638 ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
http://www.nfu.gov.hu
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 01-től 2013. március 15-ig lehetséges.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
a) Jelen Pályázati Felhívásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete
alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve amelyek
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősülnek.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 142 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 408 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
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IV. 5. Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a
Közép-Magyarországi Régióban (ÚJ)
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja: pályázat
Forrás összege: 300 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2012.07.13.
Beadási határidő: 2013.03.31.
Támogatás célja:
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő
versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és
kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai
fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának
folyamatos fejlesztésére.
A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz,
amelyeknek erre – méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan – korábban nem volt
lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai
a középvállalkozásoknál.
Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az
elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A
munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés)
sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy
a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.
Kedvezményezettek köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
§ korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
§ részvénytársaság (KSH 114)
§ európai részvénytársaság (KSH 115)
§ takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
§ mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
§ európai szövetkezet (KSH 125)
§ biztosító szövetkezet (KSH 126)
§ szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
§ egyéb szövetkezet (KSH 129)
§ ügyvédi iroda (KSH 131)
§ vízitársulat (KSH 133)
§ víziközmű-társulat (KSH 134)
§ erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
§ végrehajtó iroda (KSH 136)
§ közjegyzői iroda (KSH 137)
§ magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
§ egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
§ betéti társaság (KSH 212)
§ közkereseti társaság (KSH 211)
§ egyéni cég (KSH 213)
§ külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
§ külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
§ máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
§ egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
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§ egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
§ nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
§ nonprofit betéti társaság (KSH 622)
§ nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
§ nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető
támogatás:
· szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé
sorolható képzések támogathatóak;
· idegen nyelvi képzések;
·
a
vállalkozás
működésével
kapcsolatos
képzések:
minden
olyan
ismeret-,
kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló
magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
· számítástechnikai, informatikai képzés (nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása egyaránt
támogatható).
Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
· Magyarország területén megvalósuló képzés esetén kizárólag a támogatott képzés teljes
időtartamára érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe.
· A megvalósuló, nem OKJ-s képzések minimum 50 %-ának program-akkreditációval kell
rendelkezniük (a százalékos érték meghatározásánál a képzések darabszámát szükséges alapul
venni).
Belső képzések esetén:
· Intézményi akkreditáció nem szükséges.
· Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzéseket a felnőttképzésről
szóló 2001. évi CI. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint
kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.
A megvalósított képzésnek – betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett
tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat – meg kell felelnie az érvényes
akkreditációval rendelkező, illetve a belső képzés képzési
programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési
igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon
felüli teljesítés nem elszámolható.
Levelező, e-learning oktatás és távoktatás formájában megvalósuló képzés kizárólag blended
learning formájában támogatható, és ez esetben csak a kontaktórák költsége támogatható és az E
pontban elvárt kötelező részvételi arány is a kontaktórák arányában
értendő. Ezen oktatás kapcsán kizárólag programakkreditált képzés valósítható meg. Külföldön3
megvalósuló képzések csak és kizárólag a speciális képzések esetében támogathatóak.
Amennyiben ezen képzések a támogatott képzések 5 %-át meghaladják, ezen bejelentett, feltöltött
képzések ellenőrzésére alkalmas on-line kapcsolat kialakítása kötelező.
Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul. Amennyiben egy
képzés esetén csak modul(ok) kerülnek megvalósításra, úgy csak olyan modul fogadható el, mely
a képzési program alapján vizsgával zárul.
Egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos
képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden
résztvevő azonos óradíjért, azonos időpontban és helyszínen részesül a képzésben.
Támogatás mértéke (%):100
Támogatás összege: minimum 1 000 000.- HUF, maximum 50 000 000 HUF
Támogatható projektek száma: 10-20
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Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22; Tel.:
474-9560)
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(ESZA Nonprofit Kft.) (Címe: 1134 Budapest, Váci út 45./C; Tel.: 2734250; Fax: 2732580; Honlap:
www.esza.hu; E-mail: EUtamogatas@esza.hu)
A pályázati dokumentáció letölthető: http://www.nfu.hu/doc/3435
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