
FELKÉSZÜLÉS A 2020 
PÁLYÁZATAIRA, AKTUÁLIS 

PÁLYÁZATI LEHET ŐSÉGEK ÉS 
AZOK PÉNZÜGYI MEGOLDÁSAI

Csábi-Kiri Marietta
Tóth András



A CÉGCSOPORT

TEVÉKENYSÉG

• Tőkebefektetés
Határozott időre kisebbségi tulajdonrész vásárlásával a régióban lévő 
kkv-k forráshoz jutásának elősegítése.

• Hitelközvetítés
MFB ZRt. Hiteltermékeinek közvetítése, teljes körű lebonyolítással

• Pályázatírás
Pályázatfigyelést követően a megfelelő pályázat teljes körű ügyintézése

• Projektmenedzsment
A megnyert pályázatokhoz kapcsolódó teendők ellátása

ELÉRHETŐSÉG

• Regionális céggel biztosítja 
szolgáltatásait

• Valamennyi megyeszékhelyen 
megtalálhatóak ügyfélszolgálati irodái

• Országos hatáskörű finanszírozó céggel 
áll  partnerei rendelkezésére



„ÖTLETTŐL A SIKERIG!”



PÁLYÁZAT FORRÁS HITELLEL KOMBINÁLVA 
2007-2014 UNIÓS CIKLUS

GOP-2.1.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE

Támogatható tevékenységek:
•Eszközbeszerzés
•Infrastrukturális és ingatlan-beruházás
•Információs technológia fejlesztés
Vissza nem térítend ő:
•Min.1 max. 10 mió Ft (max.45%)
Visszatérítend ő:
•Min.1 max. 20 mió Ft (45%-60%)
Önerő:
•A teljes projekt 10%-a

Hitel
•Hitel devizaneme: Forint
•Kamat: JBAK -1,5% vagy +3,5% 
ügyfélminősítéstől függően, maximálisan 9%.
•Futamidő: Maximum 120 hónap
•Türelmi idő: Maximum 24 hónap
•Fedezet: Az Alföld-Faktoring ZRt. Fedezet 
értékelési szabályzatának megfelelő nagyságú 
biztosíték

10% ÖNERŐ 45-60% HITEL45% TÁMOGATÁS



A 2014-2020-AS IDŐSZAK FŐBB CÉLKIT ŰZÉSEINEK MÉRHETŐ 
INDIKÁTORAI

EU 2020-as célok Hazai vállalások

A 20-64 évesek legalább 75%-ának 
munkahellyel kell rendelkeznie Foglalkoztatási ráta 70%-ra emelkedik.

Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell 
fordítani K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő.

Üvegházhatású gázok kibocsátásának 
20%-os csökkentése; 

Energiahatékonyság 20%-os 
növelése; Megújuló energia 

részarányának 20%-os növelése

ÜHG kibocsátása legfeljebb 10%-os 
növelés 2005-höz képest, 

Energiahatékonyság 10%-os növelése, 
Megújuló energia-források részaránya 

14,6%-ra nő

Az iskolából kimaradók arányát 10% 
alá kell csökkenteni, és el kell érni, 

hogy az ifjabb generáció 40%-a 
rendelkezzen felsőokatatási 

végzettséggel.

A korai iskolaelhagyók aránya 10%-kal 
csökken a 18-24 évesek között, 
Felsőfokú, ill. annak megfelelő 

végzettségűek arány 30-34 éves 
népességen belül 30,3%-ra nő

20 millióval csökkenteni kell a 
szegénység kockázatának kitett 

lakosok számát
A szegénységben élő népesség száma 

500.000 fővel csökken

Forrás: ESZA oktatási anyag: Prezentáció EU 2014-2020



2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOK

Forrás: ESZA oktatási anyag: Prezentáció EU 2014-2020

Operatív programok megnevezése Forrás
Tervezésért 
első helyen 
felelős tárca

Irányító 
hatóság 

elhelyezése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP 
(GINOP) ERFA,ESZA NGM NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) KA,ERFA NFM NFM
Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP 

(KEHOP) KA,ERFA EMMI EMMI

Emberi Er őforrás Fejlesztési OP (EFOP) ESZA, ERFA NGM NGM
Versenyképes Közép-Magyarország OP 

(VEKOP) ERFA,ESZA NGM NGM

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA,ESZA NGM NGM

Koordinációs OP (KOP) KA ME ME

Vidékfejlesztési OP (VOP) EMVA VM VM

Magyar Halgazdálkodás OP (MAHOP) EMVA VM VM



255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelete a 2014–2020 programozási időszakra 

rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatási szabályokról

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program:

1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2. KKV-k növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
3. vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
4. a KFI kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
5. a KFI aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
6. a stratégiai KFI hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal 
rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonproit kutatóhelyek között,
7. az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
8. az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi 
versenyképességének növelése,
9. a vállalkozások informatizáltságának növelése,
10. a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
11. a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a 
megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,
12. az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének 
munkaerő-piaci integrációja,
13. a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,



255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelete a 2014–2020 programozási időszakra 

rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatási szabályokról

14. a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által 
szervezett munkaerő-piaci programokhoz,
15. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a 
fiatalok körében,
16. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén 
történő aktivitásának és tudatosságának növelése,
17. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló 
hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
18. a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
19. a turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
20. kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a 
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének erősítése érdekében,



255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelete a 2014–2020 programozási időszakra 

rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatási szabályokról

21. az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energiahatékony
fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
22. a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a 
társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
23. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának 
fokozása,
24. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági 
garanciához való hozzáférésének biztosítása



PÁLYÁZATI RENDSZER EGYSZER ŰSÖDIK

•Elektronikus formában lehet pályázni 
www.palyazat.gov.hu -> e-ügyintézés->2014-2020

• Csökken a pályázathoz beadandó 
dokumentumok száma.

•Egyszer űbb lesz a változások bejelentése.

•2015. január 1-t ől figyelembe veszik a projektek 
sajátosságait az el őleg nyújtásánál ahhoz 
kapcsolják a kifizetések ütemezését.

•Önerő igazolások szabályozása.

•„Jó pályázót” honorálják.

•A pályázati kiírások keret összege legalább 
1mrd Ft.

•A felhívás megjelenése és benyújtási id őtartam 
kezdete között minimum 30 napnak le kell telnie.

•Közvetett költsége mértéke csökken 
maximálisan 5,5%-ra

Forrás: www.kormany.hu



2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ KKV-
NAK SZÓLÓ PÁLYÁZATAI

Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása

Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
termelési kapacitásainak b ővítése 
(eszközbeszerzés)



MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK B ŐVÍTÉSE

Pályázat célja:
A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalat beruházásai lesznek támogathatóak. A cél az ipari termelés 
felfutásának erősítése.

Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások: Átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt; legalább 3 teljes lezárt üzleti 
évvel rendelkeznek; Ágazati melléklet; Nem támogatható Közép-Magyarországi Régióban; Projektje összköltségének

korlátozása.

Támogatható tevékenységek:
- Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése,
- Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (ÖN),
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás (ÖN)
- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez (ÖN)

-A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (ÖN)

Támogatás összege, intenzitása:
10-100 millió Ft, 50%-os intenzitású pályázat.

Pályázat beadásának határideje:
Megjelenését követő 30. naptól  (2014. 11.10.) nyújtható be, legkésőbb 2014. december 31-ig.

Kötelez ő vállalások:
-Létszámtartás
-Nettóárbevétel növelése



MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Pályázat célja:
A támogatás célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek 
támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, 
illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül.

Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások: éves átlagos statisztikai létszáma minimum 10 fő volt; Ágazati fókusz melléklet; elmúlt 2 
év legalább 50%-a ilyen jellegű tevékenységből származott; min. 3 lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek;utolsó lezárt üzleti 
év árbevétele meghaladta az 50 millió forintot,  Volt export árbevétele az előző két üzleti évben, A támogatás összege nem 
haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét.

Támogatható tevékenységek:
• Külföldi kiállításokon vagy vásáron való részvétel 
•Külföldi árubemutató szervezése (ÖN)
•Tanácsadás igénybevétele - max. a projekt 5%-a lehet, (ÖN)
•Piackutatás elkészítésének költsége - max. 500.000.- Ft lehet (ÖN),
•Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (ÖN),
•Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (ÖN).

Támogatás összege, intenzitása:
•3-7,5 millió Ft, 50%

Pályázat beadásának határideje:
A pályázat megjelenését követő 30. naptól 2014. december 31-ig.

Kötelez ő vállalások:
Létszámtartás, piackutatás készítése, holnapja két idegen nyelven is elérhető lesz, külkereskedelmi felelős kijelölése.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA

Pályázat célja:
A program célja Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói
szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott
ismeret- és készségfejlesztéssel.

Pályázók köre:
1) Az első pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési tapasztalattal rendelkező szolgáltatók
2) A második pillérben: a magas színvonalú, életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat
megalapító fiatalok

Támogatható tevékenységek:
A célcsoport szűrése, kiválasztása és támogatása: személyében alkalmas, vállalkozásra kész fiatalok
kiválasztása, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó támogató szolgáltatások – tanácsadás, a vállalkozás-
indításhoz szükséges általános és specifikus képzések megszervezése és lebonyolítása, kompetenciafejlesztés,
vállalkozói készségek, képességek és szemlélet fejlesztés, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása,
üzleti terv elkészítésének támogatása, majd az életképes – szakértői bizottság által jóváhagyott – üzleti tervvel
rendelkező fiatalok szakmai támogatása, üzleti tervük megvalósításában, valamint a fiatalok a program teljes
futamideje alatt történő mentorálása. A fenntartási időszakban a vállalkozók üzleti tevékenységének
nyomonkövetése, utógondozása.

Támogatás összege, intenzitása:
Első pillérben: 93-306,9 millió Ft 100 %, második pillérben: 90%, 3 millió Ft.

Pályázat beadásának határideje: 
A pályázat megjelenését követő 30. naptól 2014. december 31-ig.



DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT.
ELÉRHETŐSÉGE

H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 21.
Tel: +36 62 424 214
Fax: +36 62 424 214

Web: www.delalfoldizrt.hu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Íratkozzon fel hírlevelünkre 
személyesen kollegáinknál, vagy 
elektronikusan az 

info@delalfoldizrt.hu
címen


