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Jelen hírlevelünkben – elsősorban – a termelő, K+F
tevékenységet végző vagy szolgáltató vállalkozások
figyelmébe kívánunk ajánlani néhány, a napokban
megjelent állami támogatási lehetőséget, melyek révén
vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a 2011-2013
évre tervezett kutatás-fejlesztési vagy infrastruktúrafejlesztési tevékenységeikhez.
A hírlevél első része az újonnan meghirdetett, a piacorientált kutatásfejlesztési projekteket, illetve az ipartelepítési projekteket támogató pályázati
konstrukciókat ismerteti.
A hírlevél második felében a komplex technológiai fejlesztést és
foglalkoztatást támogató GOP-2011-2.1.3 kódjelű pályázati kiírásra, valamint
a vállalati innovációt támogató GOP-2011-1.3.1/A és KMOP-2011-1.1.4/A
pályázati kiírásokra szeretnénk ismételten felhívni figyelmüket, jelenleg
ugyanis ezek azok a nyitva álló konstrukciók, melyekből nagyvállalatok is
elnyerhetnek vissza nem térítendő támogatást kapacitás-bővítő, munkahelyteremtési illetve további kutatás-fejlesztési projektjeik támogatására.

A napokban meghirdetett, nagyvállalatok számára is elérhető
pályázati konstrukciók
GOP-2011-1.1.1 - Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység
támogatása
A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása,
amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését
eredményezik.

Elszámolható költségek
A konstrukció keretében a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
munkabér (korlátokkal), eszközbeszerzés, immateriális javak, igénybevett
szolgáltatások költsége és anyagköltség számolhatók el.

A beruházás helyszíne
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatási
konstrukció keretében kizárólag a Budapest és Pest megye területén kívül
megvalósított projekt támogatható.

A támogatás összege és mértéke
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke – annak jellegétől
függően - a projekt összes elszámolható költségének maximum 65%-a lehet,
összege 40-500 millió forint között változhat.

A pályázó kötelezettségei
A támogatás elnyerése érdekében a pályázónak vállalni kell bizonyos
kötelezettségeket, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:



A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai
létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá
(bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2010)
éves átlagos statisztikai állományi létszáma).



A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves
személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatás
5%-ával, VAGY 5%-kal növekednie kell a bázisévhez képest



A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében sikeresen
kifejlesztett prototípust, új terméket, szolgáltatást, technológiát a
projekt fenntartási időszak végéig bemutatja egy olyan nemzetközi
vásáron, kiállításon, konferencián, ahol a résztvevő
vállalkozások/szervezetek száma eléri a 100-at és a résztvevő
országok száma eléri az 5-öt.

A pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a támogatott fejlesztéssel
létrehozott kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt
befejezését követő 5. év végéig, KKV-k esetében a 3. év végéig az adott
régióban fenntartja és üzemelteti. Kutatási szervezet esetén a fenntartási
kötelezettség a projekt befejezését követő 3. év végéig áll fenn.

Értékelési szempontok
A pályázatok értékelése során az alábbi, részben szubjektív szempontokat
veszik figyelembe és pontozzák a bírálók:


mekkora a projekt kutatás-fejlesztési potenciáljának mértéke?



mekkora a projekt tudományos, műszaki újdonságtartalma és melyik
célcsoportok számára?



mekkora a kutatóhelyek bevonásának mértéke?



sor kerül-e iparjogvédelmi oltalom megszerzésére?



mennyi a teremtett K+F munkahelyek száma?



a projekt során létrejövő K+F eredmény várhatóan milyen üzleti
színtéren hasznosítható?



mekkora a foglalkoztatás arányos projekt érték?



kapcsolódik-e a projekt az Új Széchenyi tervben meghatározott
kitörési pontokhoz?

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. augusztus 1-től 2011. december 31-ig van
lehetőség.

DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP1.1.1./B-11, NYDOP-1.3.1./E-11 – Ipartelepítés támogatása
A konstrukció célja az egyes régiókban már működő, illetve letelepülni
kívánó, elsősorban gyártó, valamint szolgáltató tevékenységet folytató
gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései
infrastrukturális elemeinek támogatása.

Elszámolható költségek
A konstrukció keretében elszámolhatók a projekt-előkészítésével és
megvalósításával kapcsolatos költségek (épület építés, átalakítás, bővítés,
korszerűsítés, helyreállítás, felújítás és az alapinfrastrukturális beruházások
költségei).

A beruházás helyszíne
A fejlesztést abban a régióban kell végrehajtani, amely Operatív Program
pályázati kiírása keretében a pályázat benyújtásra kerül. A támogatási
konstrukció keretében kizárólag a Budapest és Pest megye területén kívül
megvalósított beruházás támogatható.
A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a
telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a
telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség (pl. belső út közforgalmú útra
való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az adott telek
szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési
hozzájárulás), amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra
fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik.

A támogatás összege és mértéke
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke a két következő
érték közül az alacsonyabb:


a projekt elszámolható összköltségének maximum 30%-a a NyugatDunántúlon (mikro-, kis és középvállalkozások esetében 40%) és
maximum 50%-a a Dél-Alföldön, a Dél-Dunántúlon, az ÉszakAlföldön és Észak-Magyarországon vagy



a pályázó által tett vállalások (teremtett munkahelyek a
megvalósítási, illetve a fenntartási időszakban; fenntartási
időszakban vállalt árbevétel; vállalkozási sűrűség szorzó; fejlesztés
iparága) alapján számított igényelhető támogatás összege.

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege 100 és 1000 millió
forint között változhat.

A pályázó kötelezettségei
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő
három naptári évben a vállalkozás egészére nézve (figyelembe véve az
összes, Magyarországon tevékenységet végző partner- és kapcsolódó
vállalkozását is) a foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem csökken a
bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel megnövelt értéke alá.
Támogatásban továbbá csak az a pályázó részesíthető, aki vállalást tesz
minimum 20 fő munkahelyteremtésre.

Értékelési szempontok
A pályázatok értékelése során a pályázó utolsó előtti vagy utolsó vagy
mindkét előző lezárt éves beszámolójában szereplő pénzügyi adatok, illetve
a projekt jellemzői alapján számított mutatószámokat veszik figyelembe,
melyeknek bizonyos határérték fellett kell lenniük.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2011. június 30-tól 2011. december 30-ig van
lehetőség.

Korábban meghirdetett, azonban még pályázható, nagyvállalatok
számára is elérhető konstrukciók
Az alábbiakban ismertetett támogatási konstrukciók már korábban
megnyitásra kerültek, azonban jelenleg is nyitva állnak és nagyvállalatok
számára is elérhetőek.

GOP-2011-2.1.3 – Komplex technológiai fejlesztés és
foglalkoztatás támogatása
A konstrukció célja elsősorban olyan komplex beruházások támogatása,
amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek
megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.

Elszámolható költségek
A konstrukció keretében elszámolhatók regionális beruházási támogatásként
és csekély összegű (de minimis) támogatásként az alábbi tételek:


Új munkavállalók 18 havi bér- és járulékköltsége;



Új tárgyi eszközök beszerzésének költsége;



Infrastrukturális és ingatlan beruházás;



IT fejlesztés;



Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, know-how;



Piacra jutás támogatása;



Vállalati HR fejlesztés;



Tanácsadás igénybevétele;



Minőség- és egyéb irányítási, stb. rendszerek bevezetése.

A beruházás helyszíne
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatási
konstrukció keretében kizárólag a Budapest és Pest megye területén kívül
megvalósított beruházás támogatható.

A támogatás összege és mértéke
A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke a projekt összes
elszámolható költségének maximum 35%-a lehet, összege 100 és 1000
millió forint között változhat. A támogatás pontos mértékét egy speciális
algoritmus számolja, mely figyelembe veszi a megvalósítás helyszínét, az
elszámolható költségek összegét és összetételét, továbbá a megőrzött
és/vagy teremtett munkahelyek számát is.

A pályázó kötelezettségei
A támogatás elnyerése érdekében a pályázónak az alábbi kötelezettségek
közül vállalnia kell az első és a második vagy harmadik pontban foglalt
feltételek valamelyikét, vagy az első és a negyedik pontban foglalt
feltételeket:
1) A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai
létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. ÉS
2) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves
személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg
5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. VAGY
3) A projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos
éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5 %-kal a
bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. VAGY
4) Amennyiben a pályázó új munkahelyek teremtését vállalja a projekt
keretében, a támogatott új munkahelyeket a bázislétszámhoz képest
nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.

Értékelési szempontok
Amennyiben a pályázó megfelel a pályázat alapkritériumainak és elegendő
forrás áll rendelkezésre, a projekt támogatásban részesül.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat 2011. március 1-től a rendelkezésre álló források
kimerüléséig, de legkésőbb 2011. december 31-ig lehet benyújtani.

GOP-2011-1.3.1/A, KMOP-2011-1.1.4/A - Vállalatok komplex
technológiai innovációjának támogatása
A beruházás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat)
technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő,
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet),
szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

A beruházás helyszíne
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A támogatás összege és mértéke
A pályázati kiírások keretében elnyerhető támogatás mértéke a projekt
összes elszámolható költségének maximum 45%-a lehet, összege 15
milliótól 500 millió forintig terjedhet.

Elszámolható költségek






K+F projekttámogatás jogcímen kísérleti fejlesztés támogatható (ennek
kötelezően a projekt részét kell képeznie) az alábbi költségekkel:


kutatók, fejlesztők munkaszerződés szerinti alapbére és járulékai;



kutatási projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés;



kutatási projekthez kapcsolódó immateriális javak beszerzése;



kutatási projekthez kapcsolódó anyagköltségek.

Regionális beruházási támogatás jogcím keretében az alábbi költségek
támogathatóak:


eszközbeszerzés, amennyiben induló beruházásról van szó;



infrastrukturális és ingatlan beruházás kizárólag a GOP-2011-1.3.1/A
pályázat esetében;



IT fejlesztés;



gyártási licenc, gyártási know-how eszközbeszerzéshez
kapcsolódóan;

Csekély összegű támogatásként piacra jutás támogatása és
iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek támogathatók.

A pályázó kötelezettségei
Jelen pályázati kiírás esetében a pályázónak vállalnia kell az alábbi
kötelezettségeket:


A pályázónak vállalnia kell, hogy a bázis árbevételéhez képest a
projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben a
pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás 30%-at.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét
közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos
statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a
bázislétszám alá.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott
termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt
befejezését követő 5. év végéig, KKV-k esetében a 3. év végéig az adott
régióban fenntartja és üzemelteti.

Értékelési szempontok
A pályázatok értékelése során a részben pályázó utolsó lezárt éves
beszámolójában szereplő pénzügyi adatokat, illetve a projekt jellemzői
alapján számított mutatószámokat veszik figyelembe, részben pedig projekt,
illetve a pályázó innovációs potenciálját. A fenti kritériumok alapján kizárólag
olyan projektek támogathatóak, melyek összpontszáma legalább 50 pont.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehet benyújtani.
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