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AA..    AA  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  CCÉÉLLJJAA,,  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSRREE  ÁÁLLLLÓÓ  FFOORRRRÁÁSS  

AAllaappvveettőő  ccééll  

A KKV-knál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex 
vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal 
rendelkező vállalkozások: 

1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;  

2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez; 

3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás 
elősegítéséhez; 

4. Piacra jutáshoz 

kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása. 

RReennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  ffoorrrrááss  

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,041 
milliárd forint a 2007. évre. 

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 150-200 db. 

 

BB..  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRREE  

JJooggii  ffoorrmmaa  

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: 

 gazdasági társaságok, 

 szövetkezetek,  

 egyéni vállalkozók. 

A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon 
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó pályázhat. 

MMéérreett  

A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. 

 

CC..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  TTAARRTTAALLMMAA  

TTáámmooggaatthhaattóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  kköörree  

A 2., 3., 5.-8. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy 4. ponthoz 
kapcsolódóan támogathatóak. Azonban az 1. és 4. pontban felsorolt 
tevékenységek önállóan is támogathatóak. 
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1 Eszközbeszerzés: 

o technológiai korszerűsítést eredményező új, illetve 3 évnél nem régebbi 
eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a 
pályázat benyújtását megelőző harmadik év),  

o szállítás és üzembe helyezés, 

o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 

2 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: 

o infrastruktúra építése, korszerűsítése, 

o szolgáltatónak közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése, 

o ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, 

o ingatlanfejlesztési kiviteli tervek. 

3 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. 

4 Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem 
és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: 

o hardver,  

o szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver). 

5 Piacra jutás támogatása: 

o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), 

o piackutatás, igényfelmérés, 

o marketing eszközök elkészítése, beszerzése. 

6 Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: 

o munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). 

7 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: 

o vállalati stratégiai tanácsadás, 

o szervezetfejlesztési tanácsadás, 

o menedzsmentfejlesztési tanácsadás, 

o vállalati folyamatmenedzsment támogatása, 

o online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, 

o technológiai fejlesztési tanácsadás, 

o marketing tanácsadás, 

o logisztikai tanácsadás. 

8 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása: 

o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése 
és tanúsíttatása, 

o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási 
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,  

o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek 
megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 
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o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói 
követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai 
többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése 
és tanúsíttatása, 

o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) 
bevezetése és tanúsíttatása, 

o EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 

o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, 

o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek 
megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 

o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek 
fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő 
irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 

o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment 
követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment 
követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és 
tanúsíttatása, 

oo  ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer 
akkreditálása.  

PPrroojjeekktt  tteerrüülleettii  kkoorrllááttoozzáássaa  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi székhelye, telephelye 
vagy fióktelepe lehet.  

 
 Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.  

 Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következő feltételek valamelyikének 
megfelelő településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás: 

o népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy 

o állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt 

Ennek értelmében, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás, akkor csak a Pályázati 
Útmutató V. számú mellékletében található településeken megvalósuló beruházások 
támogathatóak. 

A megvalósulás helyszínének besorolására a támogatás időpontjában hatályos szabályozás 
az irányadó. A megvalósulás helyszínének változása esetén a fenti területi korlátozásokat a 
fenntartási időszak végéig figyelembe kell venni. 
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DD..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  AAZZ  ÁÁLLLLAAMMII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

TTáámmooggaattááss  ffoorrmmáájjaa  

A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). 

I. Jelen pályázati konstrukció keretében a C pontban található támogatható 
tevékenységek 1., 2. és 3. pontjai, valamint a 4. pont alapján szolgáltatásfejlesztéshez 
nyújtott támogatások, a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK számú 2006. október 24-i 
Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.), valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. 
rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről alapján 
regionális beruházási támogatásoknak (beruházási támogatás) minősülnek. Használt 
eszköz vásárlásánál az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet. Immateriális 
eszközök vásárlása esetén támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a 
támogatásban részesíthető immateriális javakat piaci feltételek mellett, harmadik féltől 
vásárolták és a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban használja fel. Nem 
nyújtható támogatás az acél, szén, szintetikus szál ágazatokban megvalósuló, halászati és 
akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, szállítási ágazatban szállító eszközök 
vásárlásához és mezőgazdasági termékek előállításához. Nem nyújtható támogatás a 
korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értékéhez, amelynek 
alapján a kedvezményezett, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett 
igénybe. 

A támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. Induló beruházásnak minősül 
a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény 
felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új 
termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési 
folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez 
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény 
bezárásra került – vagy amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az 
eszközöket egy független beruházó veszi meg. Szintentartás nem támogatható. 

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat közzététele előtt felmerült 
elszámolható költségekkel rendelkező projektek (megkezdett beruházás) nem 
támogathatóak. 

A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költségek 
legalább 25%-át saját forrásból biztosítja. 

A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a beruházást annak 
befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított három évig fenntartja. 

 

II. Jelen pályázati konstrukció keretében a C pontban található támogatható 
tevékenységek 5., 8. és – üzleti alkalmazások fejlesztése esetén – a 4. pontok alapján 
nyújtott támogatások az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet - HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. – alapján csekély összegű támogatásnak 
minősülnek. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely három pénzügyi év 
időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) 
támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban 
tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A 
csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az 
előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról. Csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat 
vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: 

a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; 
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b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 
termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; 

c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 

1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy 
mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; 

d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált 
mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül 
kapcsolatos támogatások; 

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; 

f) a szénipar vállalkozásai; 

g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
esetében; 

h) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére. 

 

III. Jelen pályázati konstrukció keretében a C pontban található támogatható 
tevékenységek 6. pontja alapján nyújtott támogatások az EK-Szerződés 87. és 88. 
cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági 
rendelet (HL L sorozat 10. szám; 2001. 01. 13.) alapján képzési támogatásnak 
minősülnek.  

A képzéssel kapcsolatban elszámolható költségeket a Pályázati Útmutató E3 pontja 
szabályozza. 

 

IV. Jelen pályázati konstrukció keretében a C pontban található támogatható 
tevékenységek 7. pontja alapján nyújtott támogatások az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló a 1976/2006/EK bizottsági rendelettel módosított 2001. január 
12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 10/33 2001. 01.13. - hatálya alá 
tartozó tanácsadáshoz kapcsolódó támogatásnak minősülnek. 

 

TTáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  

A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 30%-a. 

Az adott projekthez kapcsolódóan más európai uniós vagy állami támogatásból származó 
forrásokat is figyelembe véve – beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott 
csekély összegű támogatásokat is – az elnyerhető maximális támogatás összesen nem 
haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletet 30. §-ában meghatározott 
támogatási intenzitás értékeket, figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó 
szabályokat. 

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy 
kamattámogatás támogatástartalma az adott projekt támogatás intenzitásánál figyelembe 
veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt 
megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz. 

TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee  

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 5.000.001 Ft, de 
maximum 50.000.000 Ft lehet. 
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EE..  KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII  KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK  

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett szempontok alapján történik. 

 

F.F.  ADMINISZTRATÍV  INFORMÁCIÓK  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Kérjük, szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani a pályázati útmutató "B.6 
Egyéb kizáró okok", "C6. Projekt iparági korlátozása" és "C7. Projekt területi 
korlátozása" pontjaiban szereplő feltételekre! 

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa,,  hheellyyee  ééss  hhaattáárriiddeejjee  

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 
példányban elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, 
ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell 
beküldeni: 

 

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet) 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B 

1539 Budapest, Postafiók 684. 
 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell 
feltüntetni. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! 

 

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát 
(GOP-2007-2.1.1/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, 
illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen), benyújtott Projekt 
adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Projekt adatlap 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adatlap 
megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. 

 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján 
(www.nfu.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos 
ügyfélszolgálata nyújt.  

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638. 

 

A pályázatok benyújtása 2007. március 1-től 2007. április 30-ig lehetséges. 

A pályázatok elbírálása az adott szakaszban, az előzetesen meghatározott értékelési 
szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig a legmagasabb összpontszámot 
kapott pályázatok sorrendjében történik. A rendelkezésre álló források függvényében 
2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerül meghirdetésre. 

 

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt 
adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 
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