Kitörési pontok – pályázati lehetőségek
az Unióban
PÁLYÁZATOKRÓL, GYAKORLATI TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOSSÁGBAN
A témában Fejes Katalin tartott előadást a Nyomdász Vándorgyűlésen, Nyíregyházán

A 2004. év elejétől vált lehetővé számunkra az EU
Kohéziós és Strukturális Alapjaiból pályázati úton
forrásokhoz jutni. Elsőként a 2004-es év elején tette
közzé a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a már
társfinanszírozással működő pályázati felhívásokat.
Ezt követően a többi minisztérium is megnyitotta
a lehetőséget a pályázni kívánók részére. Folyamatosan jelennek meg újabb és újabb pályázati felhívások, melyekkel a legkülönbözőbb projektek megvalósításához többletforrások elnyerésére nyílik
lehetőség.
Általánosságban nem csupán azt mondhatjuk,
hogy mindenkinek módja és esélye van pályázati
úton forráshoz jutni, hanem biztatni szeretnénk
mindenkit a pályázásra, mely sok esetben az adott
projekt megvalósulásának feltétele. A különböző
pályázati konstrukciókat népszerűsítő kampányok
révén ma már ritkán találkozunk azzal a téves elképzeléssel, mely szerint pályázatokat csak önkormányzatok, iskolák vagy alapítványok tudnak elnyerni.
A lehetőség mindenki számára adott. Legyen szó
magánszemélyről, gazdasági társaságról, költségvetési intézményről vagy alapítványról. Úgy gondoljuk,
hogy minden potenciális pályázó esetében már a tervezés időszakában számolni kell a projekt pályázati
úton való finanszíroztatása. A projektek megvalósítása során komoly segítséget nyújt a megnyert támogatási összeg.
A megfelelő pályázatot megtalálni nem egyszerű
feladat, mivel a pályázatokat más-más kiíró és közreműködő szerveknél találhatjuk meg. Nincs egy
olyan adatbázis, mely az összes hazai, európai uniós
és egyéb (pl. közösségi) pályázatokat napra készen
és hiánytalanul nyilvántartaná. A projekthez illeszkedő pályázat felkutatása éppen ezért igényel sok
időráfordítást. Ezért érdemes megbízható tanácsadó
cégekhez fordulni.
Tavaly, tavalyelőtt több alkalommal elhangzott,
hogy nem lesz megfelelő mennyiségű és minőségű
pályázat az EU-s források lehívására. 2004-ben már
tisztán látszott, hogy a pályázati kedv határozottan
növekszik, és több pályázati felhívás esetében az
eredetileg meghirdetett leadási határidő előtt fel-

függesztették a pályázatokat. Ezt nem csupán az
igényelt támogatási összegek nagysága, de az óriási
számban beérkezett pályázatok feldolgozásának
biztosítása indokolta. Mivel a pályázatok beadási
határidejét a rendelkezésre álló forrás mértékéhez
igazítják, ezért fontos ügyelni arra, hogy a meghirdetéskor tervezett és a nyomtatványokon szereplő
határidők módosulhatnak.
A pályázatok sok esetben nem zárják ki a friss cégeket a pályázók köréből, mely lehetőséget teremt
az induló vállalkozók számára. Azt azonban figyelembe kell vennünk, hogy a pályázati konstrukciók
szinte kivétel nélkül utófinanszírozásúak. Ez azt jelenti, hogy az igényelt és megnyert összeget a pályázó
csak akkor kapja meg ténylegesen, amikor a beruházást megvalósította. A megvalósulást számlával
kell igazolni, de nem ritka, hogy ellenőrzik is a projektet és körülményeit, a folyósítást megelőzően.
A pályázatok többsége lehetőséget ad a pályázat
benyújtását követően a projekt megkezdésére, tehát
akár a benyújtást követően is köthetünk szerződést,
vagy megrendelhetjük az adott gépet, esetleg elkezdhetjük az építkezést. Ez komoly könnyítést
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jelent a pályázók részére, hiszen az eredmény hónapok után születik meg (mely pályázattól függően
kettő–hat hónap).
A pályázati úton nyerhető támogatás mértéke
legtöbb esetben függ a beruházás nagyságától és
a pályázó jogi státuszától. Egy nonprofit szervezet
vagy egy önkormányzat magasabb támogatásban
részesülhet, mint egy gazdasági társaság. Önkormányzat esetében nem ritka a 100%-os támogatási szint, míg gazdasági társaságok esetében nagyságrendileg jelenleg az 50% a legjellemzőbb. Gyakorlati tapasztalatunk, hogy azok a pályázatok,
ahol a támogatás mértéke a beruházás bekerülési
értékének 30%-a, ott a benyújtott pályázatok száma
alacsony. Az ilyen nagyságrendű támogatás többnyire csak azoknak a pályázóknak kedvez, akik mindenképpen megvalósítanák a beruházást.
A megítélhető támogatási összeget sokszor konkrét értékhatárral jelzik, ami azt jelenti, hogy a pályázók többsége nem használja ki a maximálisan
igényelhető összeget. Probléma valójában akkor
jelentkezik, ha az adott pályázati felhívás minimum
értéket is megjelöl. Ennek értelmében csak abban
az esetben nyújtható be pályázat, ha megfelelő
nagyságrendű beruházást tervez a pályázó. Ilyen
pályázati felhívást találunk turisztikai területen, valamint informatikai pályázatoknál.
Sokszor hallhattuk, hogy magas azon pályázatok
aránya, melyeket formai okokból kell elutasítani.
Ennek oka, hogy a pályázatírás már külön szakmának számít. Egy pályázat benyújtásakor rengeteg
hibalehetőség merül fel, mely egy gyakorlatlan pályázónak komoly kihívás. Mindezen túl ismerni kell
azokat a prioritásokat, melyeket a pályázatban ajánlatos szerepeltetni. Szövegezésében színvonalas, de
lényegre törő fogalmazást kell megvalósítani. Néhány formai hiba miatt elutasításra került pályázaton
a pályázó komoly összeget veszíthet, mivel ismételt
benyújtásra vagy javításra nem minden esetben van
lehetőség.
Az EU Pályázati Központ célja, hogy informálja
a potenciális pályázókat. Ennek érdekében 2003 óta
működteti ingyenes pályázatfigyelő rendszerét,
mely segítségével automatikusan értesítőt kapnak
a regisztrált partnerek a pályázati felhívásokról (regisztrálni a www.eupk.hu oldalon lehet).
Egy-egy pályázat jelentős többletforrást eredményez a pályázónak, sőt egy pályázó egy évben
több típusú pályázatot is benyújthat és elnyerhet.
Természetesen ugyanazon pályázati felhívásokra
további pályázatot lehet benyújtani a következő
évben is, tehát akiket az idei évben támogatásra jo-
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gosultnak ítéltek és a jövő évben is pályázni kívánnak, azok idejében átgondolhatják a következő évi
beruházásaikat.
A jelenleg aktuális legérdekesebb pályázati
lehetőségek
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
(gvop) kereteiben elsősorban a következő pályázati
lehetőségek kínálkoznak a szakterület vállalkozásai
részére:
w gépbeszerzés;
w ingatlanfejlesztés;
w emelt szintű szakmaspecifikus tanácsadás;
w informatikai beruházások.
A továbbiakban röviden ismertetésre kerülnek az EU
Pályázati Központ által a szakma számára leginkább
javasolt pályázati lehetőségekről a legfontosabb
információk. (Szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy amennyiben a rövid ismertető felkeltette az
Önök érdeklődését, kérjék tanácsadó segítségét is,
hiszen egy rövid ismertető nem helyettesíti a közel
száz-kétszáz oldalas útmutatók részletes tartalmát.)
TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS
TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT
A támogatás célja
A gvop beruházásösztönzési prioritás „Az ipari és
szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése”
intézkedés „Technológiai korszerűsítés” komponense a technológia korszerűsítésére, a nagy hozzáadott
érték tartalmú versenyképes, magas minőségű feldolgozó-ipari termékek gyártására alkalmas új és
nagy termelékenységű termelőkapacitások létrehozására, vagy azok bővítésének támogatására irányul.
A fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a
támogatás a környezetbarát technológiák letelepítésének ösztönzését, a környezeti terhelés csökkentését,
a feldolgozóipar nemzetközi versenyképességének
javítását, szerkezetátalakításának gyorsítását, a beruházások, valamint a működő tőke bevonásának ösztönzését segíti elő.
Ezen pályázat nagyberuházások esetén nyújtható
be, ahol a projekt összköltsége minimum 150 millió
forint. Pályázatokat benyújthatnak gazdasági társaságok, illetve szövetkezetek.
A támogatás mértéke minimum 75 millió forint,
maximum 300 millió forint (a támogatási arány
50%-os).

A pályázat keretében támogatható
tevékenységek:
infrastruktúra építése, korszerűsítése;
ingatlanépítés, -korszerűsítés;
w új gépek, berendezések beszerzése;
w szolgáltatónak fizetendő közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetése;
w kiviteli tervek készítése;
w egyéb beruházásnak minősülő beszerzések;
w szállítás és üzembe helyezés;
w immateriális javak beszerzése.
A benyújtási határidő: 2005. december 31.
w

de maximum 25 millió forint lehet. Ezen belül az ingatlanépítés, -bővítés költségeire nyújtott támogatás nem haladhatja meg sem a 15 millió forintot, sem
az építési költségek 35%-át.

w

Ezen pályázati felhívásra a tavalyi évben háromszáz
pályázat érkezett be, melynek kb. 30%-a nyert el támogatást. A tavalyi évhez képest kedvezőbbek a
2005. évi feltételek, mivel 2004-ben, kizárólag minimum 300 millió forint összértékű projekttel indulhatott egy-egy pályázó. Az ingatlanberuházással
kapcsolatos költségek a projekt összköltségéhez képest 5%-os mértékben voltak elszámolhatók, míg
2005-ben 25% a megengedett arány.
MŰSZAKI-TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS
TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT
A támogatás célja
A GVOP kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritás (műszaki-technológiai háttér fejlesztése intézkedés), műszaki-technológiai fejlesztés komponense
alapján a pályázat célja:
A magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése. Ennek
érdekében célul tűzzük ki a fejlődésre képes mikro-,
kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve
versenyképességének javítását, technológiai, infrastrukturális korszerűsítését, innovatív képességük
növelését.
Ezen pályázati felhívásra érkezett be a 2004. évben,
valamint az idei évben is a legtöbb pályázat. 2005ben két alkalommal, egy-egy hónapig lehet benyújtani pályázatokat ezen felhívásra. Április 1-je volt az
első határidő, jelenleg szünetel, azonban várhatóan
augusztus 1-jétől szeptember 2-áig ismét nyitva áll
ez a lehetőség.
Pályázatokat benyújthatnak gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozások, illetve szövetkezetek.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás
mértéke: a projekt elszámolható összes költségének
legfeljebb 35%-a, amely minimum 1 millió forint,

A pályázat keretében támogatható
tevékenységek:
w

technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások.

Elszámolható költségek:
műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy
w termeléshez/kereskedelemhez/szolgáltatáshoz
kapcsolódó ingatlan építése, bővítése (150 m2
alatti kereskedelmi helyiségek esetén fejlesztés
és korszerűsítés is) és/vagy
w gyártási licenc, know-how vásárlása.
A tavalyi évhez képest több változás is történt:
a legszembetűnőbb változás, hogy akkor lehet pályázatot benyújtani, amennyiben a projekt összköltsége megközelíti a 3 millió forint összeget. A 2004ben benyújtott pályázatok közül a legtöbbet formai
hiba miatt utasították el, mely hibák elsősorban a
csatolandó mellékletek nem a pályázatban meghatározott tartalommal történő benyújtását jelentik.
Az ilyen hibák előfordulási lehetősége csökkent, hiszen a 2005. évi követelmények kevésbé szigorúak,
és kevesebb melléklet beszerzését, csatolását teszik
szükségessé.
w

Kedvezőtlen változás a tavalyi évhez képest, hogy
bizonyos meghatározott tevékenységet folytató vállalkozások nem nyújthatnak be pályázatot, továbbá
a projektek tartalma szerint is meghatározásra került azon beruházások köre, melyekre ilyen pályázattal nem lehet támogatáshoz jutni.
Az EU Pályázati Központ ezt a pályázati lehetőséget kiemelten javasolja a nyomdaipari szakma
vállalkozásai részére. Amennyiben a következő
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2-2,5 évben gépvásárlást vagy ingatlanépítést,
-bővítést terveznek megvalósítani, érdemes benyújtani a pályázatot, hiszen a nyertes pályázónak
két év áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
Amennyiben nyer a pályázat, és valamilyen okból
a pályázó mégsem tudja megvalósítani a projektet, az semmiféle szankcióval nem jár, kizárólag
az elnyert összegtől esik el a pályázó. Azért is javasolt az idei pályázás, mert a 2006-os évben nagy valószínűséggel ez a kiírás nem kerül meghirdetésre.
EMELT SZINTŰ SZAKMASPECIFIKUS
TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELÉT TÁMOGATÓ
PÁLYÁZAT
A támogatás célja
A vállalkozások sikeres működéséhez és a továbblépéshez szükséges a szakmaspecifikus ismeretek vállalkozások közötti elterjesztése. Az üzletmenet hatékony megszervezéséhez szükséges tudás szélesebb
körűvé tétele, ezáltal a mikro-, kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése, túlélési, illetve növekedési esélyeinek javítása.
Pályázatokat benyújthatnak gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozások, illetve szövetkezetek.
Az elnyerhető támogatás mértéke minimum
400 ezer forint, maximum 2 millió forint, mely az
alkalmazottak számának a függvénye, de a projekt
költségeinek maximum 50%-a lehet.
A pályázat keretében támogatható
tevékenységek:
a vállalkozások fejlődése érdekében belföldi, valamint külföldi (EU-s) pénzügyi forráslehetőségek,
támogatási konstrukciók feltérképezése, gyűjtése,
feldolgozása és terjesztése a kkv-k felé (forráskombináció-tervezés a finanszírozáshoz);
w az uniós csatlakozás gazdasági vonatkozásai, európai vállalkozásfejlesztési lehetőségek, EU-s követelményekre való felkészítés;
w cég- és részstratégiák alkotása, fejlesztési és üzleti
tervek készítése;
w piac és versenyhelyzet elemzése (bel- és külföldi
célpiacokon);
w menedzsment, marketingtanácsadás;
w termékfejlesztési tanácsadás;
w stratégiai vállalkozásvezetési és marketingkoncepció kidolgozása;
w tervezési, vezetési és ellenőrzési eszköztár kidolgozása és megvalósítása;
w piackutatás (bel- és külföldi célpiacokon);
w
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bel- és külföldi értékesítési csatornák kiépítésével
kapcsolatos értékesítési, marketing- és üzletfejlesztési tanácsadás;
w üzleti auditok elvégzése;
w üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
w tqm bevezetése;
w E-kereskedelem fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
w vállalaton belüli minőségtudatos szemléletre,
minőségfejlesztésre irányuló tanácsadás;
w vállalkozás humánerő fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás.
w

VÁLLALATON BELÜLI ELEKTRONIKUS ÜZLETI
RENDSZEREK BEVEZETÉSÉT,
FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT
A pályázat céljai
(Három különböző céllal lehet pályázatot benyújtani.)
1. Az integrált üzleti rendszerek bevezetésének, korszerűsítésének, illetve bővítésének támogatása,
és ezáltal a hatékonyság növelésének, a működési költségek csökkenésének elősegítése a vállalkozások belső üzleti, ügyviteli folyamataiban.
2. A vezetői döntéstámogató, illetve üzleti intelligencia rendszerek bevezetésének támogatása, és ezáltal a döntéshozatali folyamatok felgyorsulása
révén a javulás elősegítése a termelékenység,
ajánlattételi, szerződéskötési és teljesítési határidők, működési költségek terén, továbbá a vállalati folyamatok átláthatóbbá, a vezetés által
naprakészen követhetővé tétele.
3. A munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek bevezetésének támogatása, és
ezáltal a vállalati belső menedzsmenti és adminisztratív folyamatok felgyorsulásának, átláthatóbbá válásának elősegítése, a működési
költségek, teljesítési határidők csökkentése, így
a termelékenység javítása, továbbá a dokumentációhoz felhasznált papírmennyiség – így a környezetre gyakorolt káros hatások – mérséklése.
A bevezethető rendszerek részletesebb bemutatását a Pályázati útmutató tartalmazza.
Pályázatot kis- és középvállalkozások (kkv a 2004. évi
xxxiv. Törvény szerint) nyújthatnak be.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek
és elszámolható költségek:
w

új rendszer bevezetése, meglévő rendszer korszerűsítése, bővítése;

w
w

elemzés, tervezés, oktatás, minőségbiztosítás;
hardver és szoftver eszközrendszer beszerzése,
telepítése, adaptálása (testre szabás), integrálása és üzembe állítása.

Az elnyerhető támogatás mértéke 8 és 50 millió forint
közötti összeg, a következők szerint:
Az 1. pályázati cél esetében: integrált üzleti rendszerek esetén a projekt elszámolható költségeinek
legfeljebb 50%-a, de minimum 8 millió forint, maximum 50 millió forint.
A 2. és 3. pályázati cél esetében: vezetői döntéstámogató- és üzleti intelligencia rendszerek esetén,
valamint a munkafolyamat-irányítási, elektronikus
iratkezelési rendszerek esetén a projekt elszámolható
költségeinek legfeljebb 50%-a, de minimum 8 millió
forint, maximum 20 millió forint.
A pályázat benyújtásának a határideje: 2005.
szeptember 30.
PÁLYÁZAT A VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK ÉS
A MUNKAVÁLLALÓK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ KÉPZÉSEK
TÁMOGATÁSÁRA
A Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) keretében nemrég került meghirdetésre ez a pályázati
lehetőség, melyre 2005. június 1-jétől lehet pályázatokat benyújtani.
A pályázat célkitűzése
Az alkalmazottak és vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében ezen pályázat olyan
képzési programokat támogat, melyek fejlesztik
a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – alkalmazkodó képességét. A kis- és középvállalkozások meghatározása az útmutató mellékletét
képező fogalomtárban található.
Pályázatot nyújthatnak be egyéni vállalkozások,
gazdasági társaságok, valamint szövetkezetek.
A pályázat keretében támogatott tevékenységek:
w

általános képzés, mely olyan oktatást tartalmazó
képzés, amely nem csak vagy nem főképpen a
munkavállalónak a támogatott vállalkozásnál
jelenleg betöltött vagy a későbbiekben betöltendő pozíciójában alkalmazható, hanem olyan
képesítést ad, amely többnyire hasznosítható
más vállalatoknál vagy munkaterületen, és így lényegesen növeli a munkavállaló foglalkoztathatóságát, és / vagy

w

szakosított képzés, mely olyan oktatást tartalmazó
képzés, amely közvetlenül és főképpen a munkavállalónak a támogatott vállalkozásnál jelenleg
betöltött vagy későbbiekben betöltendő pozíciójára irányul, és olyan képesítést ad, amely nem,
vagy csak csekély mértékben hasznosítható más
vállalatoknál vagy más munkaterületen.

A felsorolt képzésekkel kapcsolatosan a támogatás
az alábbi költségekre vehető igénybe:
a) az oktatók költségei;
b) az oktatók és a képzésben részt vevők utazási
költségei;
c) egyéb folyó költségek, úgymint anyagok, ellátmány;
d) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei;
e) a képzésben részt vevők költségei az a)–d) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek öszszegével egyező összegig. Csak a ténylegesen
képzésben eltöltött idő vehető számításba, az
ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonásra kerül.
A támogatás mértéke: az elszámolható költségek
35–90%-a, azonban minimum 1 millió, maximum
50 millió forint.
A pályázat benyújtási határideje: 2006. december 31.
Akik időben kívánnak informálódni az aktuális pályázati lehetőségekről, azok számára a legcélszerűbb egy regisztrációs adatlapot kitölteni és elküldeni hozzánk, mely után a vállalkozók/vállalkozások
egy adatbázisba kerülnek. A lapon megjelölt elképzelések alapján tudjuk kigyűjteni azokat a pályázatokat, melyek érdekesek lehetnek. Ezeket e-mail vagy
levél formájában juttatjuk el a potenciális pályázók
részére. Amennyiben felkeltette az érdeklődését az
adott pályázat, akkor telefonon vagy személyesen
állunk rendelkezésére. Az ingyenes pályázati tanácsadáson, konzultáción túl természetesen vállaljuk
a teljes pályázati dokumentáció elkészítését is, melylyel erősítjük a kívánt összeg elnyerésének esélyeit.
A Magyar Grafika olvasóinak pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit az erre a célra létrehozott információs vonalon várjuk (06-1-411-1465).
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