Pályázati hírlevél
1. szám

2007. február 16.

Kedves Olvasó!
Az Európai Unióban kimutatható tendencia, hogy a LEADER Programban résztvevő területeken megnő a LEADER-en
túli fejlesztési források lehívási aránya. Ez felmérések szerint a helyi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok
együttműködésének, az akciócsoport munkatársainak projektgeneráló és tanácsadói tevékenységének, a LEADER
hálózatépítésnek és az intenzív nemzeti, valamint nemzetközi tapasztalatcserének köszönhető.
A Magyarországi LEADER Központ a továbbiakban is szeretne aktívan hozzájárulni a LEADER térségek fejlesztéséhez.
Szeretnénk, ha az akciócsoportok LEADER típusú fejlesztési projektekhez más fejlesztési forrásokat is eredményesen használnának fel. Ennek elősegítésére, ezúton ajánljuk az Ön figyelmébe Pályázati hírlevelünket, mely a LEADER
Programon kívüli fejlesztési lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Az elektronikus kiadvány díjtalan, pályázati kiírásoktól
függően változó gyakorisággal jelenik meg és a LEADER hírlevélre regisztráltaknak küldjük ki.
Kérem, hogy kérdésekkel és észrevételekkel forduljon a pályázatokért felelős munkatársamhoz, a hírlevél szerkesztőjéhez,
Neuhauser Márkhoz: mneuhauser@leader.co.hu.
Reméljük, hogy hírlevelünkkel értékes információkat juttathatunk el Önhöz.
Simon László
Magyarországi LEADER Központ
GOP-2007-2.1.1/A: Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
A pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül. A támogatható tevékenységek ennek megfelelően technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, mint
például új és használt eszközök beszerzése. A támogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 30%-a, legalább
1 millió, legfeljebb 5 millió Ft lehet. A pályázók mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások (gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) lehetnek. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén
megvalósuló fejlesztések, illetve a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél nem nagyobb népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem
meghaladó népességű településre tervezett projektjei.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. április 23. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
GOP-2007-2.1.1/B: Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára
A pályázat célja a vállalkozások innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez; környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez,
illetve a piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása. A konstrukcióban támogatható eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan beruházás; gyártási licenc/know-how beszerzés; IT-fejlesztés; piacra jutás; vállalati
HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése.
A támogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 30%-a, legalább 5.000.001, legfeljebb 50.000.000 Ft. A pályázók
mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) lehetnek. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések, illetve a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél nem nagyobb népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem meghaladó népességű településre tervezett projektjei.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. április 30. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
GOP-2007-2.1.1/C: Komplex vállalati technológiafejlesztés
A pályázat célja az exportorientált és/vagy beszállító vállalkozások innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; az
előállított hozzáadott érték növeléséhez; környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás
elősegítéséhez; a piacra jutáshoz; illetve a beszállítóvá váláshoz/beszállítói státusz megerősítéséhez kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása. A konstrukcióban támogatható eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan-beruházás; gyártási licenc / know-how beszerzése; IT-fejlesztés; piacra jutás; vállalati HR-fejlesztés; tanácsadás igénybevétele;
minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. A támogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 30%-a, legalább 50.000.001, legfeljebb 500.000.000 Ft. A pályázók gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyéni vállalkozók lehetnek. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések, illetve a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél nem nagyobb népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem meghaladó népességű településre
tervezett projektjei.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. május 21. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
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GOP-2007-2.1.2/B: Munkalehetőség-teremtő komplex beruházások támogatása
a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára
A pályázat célja a vállalkozások innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; az előállított hozzáadott érték növeléséhez; a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez; valamint a piacra
jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása munkalehetőség teremtésén keresztül. A konstrukcióban
támogatható eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan beruházás; gyártási licenc/know-how beszerzés; IT-fejlesztés;
piacra jutás; vállalati HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. A támogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 40%-a, legalább 5.000.001, legfeljebb
50.000.000 Ft. A pályázók mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) lehetnek; azonban kizárólag a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű
48 kistérség, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség, valamint a területfejlesztés
szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település területén
megvalósuló fejlesztések támogathatók. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló
fejlesztések, illetve a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél nem nagyobb népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem meghaladó népességű településre tervezett projektjei.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. április 30. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
GOP-2007-2.1.2/C: Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása
a hátrányos helyzetű kistérségekben
A pályázat célja a vállalkozások innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; az előállított hozzáadott érték növeléséhez; a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez; valamint a piacra
jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása munkalehetőség teremtésén keresztül. A konstrukcióban
támogatható eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan beruházás; gyártási licenc/know-how beszerzés; IT-fejlesztés;
piacra jutás; vállalati HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. A támogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 40%-a, legalább 50.000.001, legfeljebb
500.000.000 Ft. A pályázók gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók lehetnek; azonban kizárólag a
területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség, valamint a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település területén megvalósuló fejlesztések támogathatók. Nem támogathatók a
Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések, illetve a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél nem nagyobb
népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem meghaladó népességű településre tervezett projektjei.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. május 21. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
KMOP-2007-1.2.1/A: Mikro- és kisvállalkozások
technológia fejlesztése
A pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő
képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.
A támogatható tevékenységek ennek megfelelően technológiai
fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, mint például új és
használt eszközök beszerzése. A támogatás Pest megyében az
összes elszámolható költség legfeljebb 30%-a, Budapesten
25%-a; legalább 1 millió, legfeljebb 5 millió Ft. A pályázók
mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) lehetnek; a fejlesztésnek a Közép-magyarországi régióban kell megvalósulnia. Nem támogathatók a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél
nem nagyobb népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem meghaladó népességű településen megvalósuló fejlesztései.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. április 23. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.

Jelen hírlevél pályázataival
kapcsolatos honlapok
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztés OP
Társadalmi Megújulás OP
Közép-Magyarországi OP
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Egyéb pályázatos honlapok
www.euoldal.hu
www.pafi.hu
www.sansz.org
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KMOP-2007-1.2.1/B: Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára
A pályázat célja a vállalkozások innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; a vállalkozások által előállított
hozzáadott érték növeléséhez; környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez; illetve a piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása. A konstrukcióban támogatható eszközbeszerzés; infrastrukturális és ingatlan beruházás; gyártási licenc/know-how beszerzés; IT-fejlesztés; piacra jutás; vállalati HR fejlesztés; tanácsadás igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése.
A támogatás Pest megyében az összes elszámolható költség legfeljebb 30%-a, Budapesten 25%-a; legalább 5.000.001,
legfeljebb 50.000.000 Ft. A pályázók mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) lehetnek. A fejlesztésnek a Közép-magyarországi régióban kell megvalósulnia. Nem támogathatók a mikrovállalkozások 100 fő/km2-nél nem nagyobb népsűrűségű, vagy 5.000 főt nem meghaladó
népességű településen megvalósuló fejlesztései.
A pályázatok 2007. március 1. és 2007. április 30. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
TÁMOP-2.1.3/07/1: Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
A pályázat célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása révén a vállalkozások versenyképességét növelje, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy a
képzésekkel megteremtse a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjait a mikro- és kisvállalkozásoknál. A kiírás keretében a következő képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: (1) szakmai képzés és az Európai Unióval
kapcsolatos képzések, amennyiben azok a vállalkozás létesítő okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi
körökhöz kapcsolódnak; (2) a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); (3) idegen nyelvi képzés; (4) számítástechnikai, informatikai képzés; (5) munka- és egészségvédelem;
(6) vezetőképzés a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára (csak abban az esetben támogatható, ha
legalább a fenti képzéstípusok közé tartozó legalább egy képzés szerepel a pályázatban). A támogatás legfeljebb az
elszámolható költségek 90%-a (a Közép-magyarországi régióban 85%-a), legalább 1 millió, legfeljebb 25 millió Ft.
A pályázók mikro- és kisvállalkozások (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek) lehetnek.
A pályázatok 2007. március 30. és 2007. december 31. között nyújthatók be. Információ: www.nfh.gov.hu.
Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) cím elnyerésére
Az FVM 2007. február 9-én meghirdetett felhívásának célja a vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében
a „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” cím elismerő oklevélben történő adományozása. A Helyi Vidékfejlesztési Irodák a tervek szerint (Budapest kivételével) az adott területfejlesztési-statisztikai kistérség területén látják el feladataikat, és a
2007-2013-as fejlesztési időszakban segítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) helyi megvalósítását;
a Helyi Vidékfejlesztési Tervek programozásán és társadalmasításán keresztül katalizátorként vesznek részt a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításában. A címre az adott kistérségben székhellyel vagy telephellyel
rendelkező alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, mikrovállalkozások (beleértve az egyéni vállalkozót),
kisvállalkozások, termelői csoportok, TÉSZ-ek, valamint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások
pályázhatnak. A pályázó szervezeteknek mind a szervezetre, mind pedig a szervezet által a HVI irodavezetőjévé kijelölt
tagra vonatkozó feltételeket teljesíteniük kell a pályázati felhívásban foglaltak szerint.
A pályázatok 2007. március 10-ig nyújthatók be. Információ: www.fvm.gov.hu.

A pályázás alapszabályai
 Csak a pályázat kiírójától vagy kezelőjétől származó, megbízható információkra hagyatkozzunk!
 Mindig olvassuk el a teljes pályázati felhívást, az útmutatót és a pályázathoz kiadott összes dokumentumot,
mert csak így ismerhetünk meg minden feltételt!
 A pályázat megírásakor fogalmazzunk mindig lényegre törően, pontosan és világosan!
 A munka előtt az űrlapok kitöltési útmutatóját és a formai elbírálás szempontjait is olvassuk el!
 A határidőket mindig tartsuk be!
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai
Ágazati operatív programok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdaságfejlesztés OP (GOP)
Közlekedés OP (KÖZOP)
Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP)
Környezet és energia OP (KEOP)
Államreform OP (ÁROP)
Elektronikus közigazgatás OP (EKOP)
Végrehajtás OP (VOP)

Regionális operatív programok
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nyugat-dunántúli OP (NYDOP)
Dél-alföldi OP (DAOP)
Észak-alföldi OP (ÉAOP)
Közép-magyarországi OP (KMOP)
Észak-magyarországi OP (ÉMOP)
Közép-dunántúli OP (KDOP)
Dél-dunántúli OP (DDOP)

Az ágazati operatív programok prioritásai
Gazdaságfejlesztési OP (674 mrd Ft)
 K+F és innováció a versenyképességért
 A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése
 A modern üzleti környezet erősítése
 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök
Közlekedés OP (1721,5 mrd Ft)
 Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása
 Térségi elérhetőség javítása
 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
Társadalmi Megújulás OP (933,3 mrd Ft)
 Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való
belépés ösztönzése
 Alkalmazkodóképesség javítása
 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
 Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a
kutatás és innováció területén
 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel
erősítése
Társadalmi infrastruktúra OP (538,9 mrd Ft)
 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást
támogató infrastruktúra fejlesztése
 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában

Környezet és energia OP (1053,6 mrd Ft)
 Egészséges tiszta települések
 Vizeink jó kezelése
 Természeti értékeink jó kezelése
 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
 Hatékony energia-felhasználás
 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások
ösztönzése
Államreform OP (40,6 mrd Ft)
 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
 A kormányzási és megújulási képesség javítása
 Az emberi erőforrás minőségének javítása
Elektronikus közigazgatás OP (99,5 mrd Ft)
 Központi, országos fejlesztések
 A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést
támogató infrastrukturális fejlesztések (szolgáltatások
eljuttatása az ügyfelekhez)
 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső
folyamatainak és szervezetének megújítása
Végrehajtás OP (94,9 mrd Ft)
 A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése
 A támogatások minőségi felhasználásához szükséges
eszközrendszer

Leiratkozás a hírlevélről, észrevételek
Amennyiben a jövőben nem szeretné
a Pályázati hírlevelet megkapni vagy
bármilyen észrevétele van, ezt jelezze e-mailben az
mneuhauser@leader.co.hu
címen.
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