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Bevezető
A forrástérkép tartalmazza az összes jelentős hazai, európai uniós és nemzetközi támogatási
lehetőséget, amelyek a bennük megfogalmazott prioritások és célok tekintetében a Magyar
Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter tag- és partnerszervezetei számára
relevánsak lehetnek pályázati projektek tervezéshez és megvalósításához- A pályázatokat
operatív programoknak, illetve a hosszútávú stratégiai célkitűzéseket megfogalmazó
programoknak megfelelő csoportokban mutatjuk be. A pályázatoknál megadjuk azokat az
alapvető információkat, amelyek az érintettek figyelmét felkelthetik, és döntéseikhez
segítséget nyújthatnak. Elemezzük a 2007-2013-as program időszak során eddig felhasznált
illetve lekötött támogatások mértékét, annak reményében, hogy a kiírásra kerülő
pályázatokról átfogóbb képet adhassunk. A forrástérkép adatai 2010. szeptember állapot
szerint tartalmazzák a programokat, tehát a fenti időpont szerint tekinthetőek aktuálisnak,
ezért a bemutatott adatok tájékoztató jellegűek. További információkért az érintettek az egyes
konstrukcióknál feltüntetett kapcsolati pontokhoz, illetve a klaszter menedzsmentszervezetéhez fordulhatnak.
A forrástérképet elektronikusan is elérhetővé tesszük a Magyar Anyagtudományi és
Nanotechnológiai Klaszter, illetve annak menedzsment szervezete, a Miskolc Holding Zrt.
honlapján. A honlapra felkerülő változatot rendszeresen aktualizáljuk.
Az anyagban külön fejezetben ismertetjük a hazai és az európai uniós forrásokból
társfinanszírozott

magyarországi

pályázatokat,

valamint

a

központi

európai

uniós

pályázatokat. A forrástérkép elsődleges célkitűzése a tájékoztatás és informálás, átfogó célja
pedig a szervezetek közti együttműködés ösztönzése és segítése, közösen előkészített és
megvalósított projektek végrehajtása által.
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1. Támogatási programok rövid bemutatása
1.1 Hazai és európai uniós forrásokból társfinanszírozott támogatási
programok
1.1.1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fő célja a magyar gazdaság tartós növekedésének
elősegítése, a produktív szektor versenyképességének és a tartós növekedési tényezőknek az
erősítése révén. A programhoz az ÚMFT kereteiben rendelt pénzügyi keret volt 2007-ben.
A magyar gazdaság tartós növekedésének megalapozása érdekében a program az alábbi négy
specifikus célt jelölte ki:
A prioritások között az pénzügyi forrásokat különböző arányban osztották el.
1. K+F és innováció a versenyképességért prioritás – 258 Mrd Ft
1.1. Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése
1.2. Innovációs klaszterek, valamint innovációs és technológiai parkok támogatása.
1.3. Vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése
2. A vállalati kapacitások komplex fejlesztése prioritás – 342 Mrd Ft
2.1. Vállalkozások technológiai korszerűsítése
2.2. Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamat-menedzsment ösztönzése
3. A modern üzleti környezet fejlesztése prioritás – 59 Mrd Ft
3.1. Korszerű infokommunikációs infrastruktúra
3.2. Logisztikai központok fejlesztése
3.3. Vállalkozások

részészére

befektetés-ösztönzési

és

piacfejlesztési

tanácsadás,

szolgáltatás nyújtása
4. Pénzügyi eszközök prioritás – 189 Mrd Ft
4.1. Mikro-finanszírozás (mikrohitel)
4.2. Garancia eszközök
4.3. Tőkealapok (kockázati)
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A 2007-2013 közötti időszakból eddig a program keretében a pénzügyi keret 53%-ról
támogatási döntés született.
1. Táblázat: GOP 2010.márciusáig lekötött forrásai
Prioritási
IH által támogatói döntés
Megkötött támogatási szerződés
tengely
OP pénzügyi
db
OP pénzügyi keret
db
keret %-ában
%-ában
1.
23%
472
17%
393
2

53%

7341

49%

6494

3

23%

60

21%

55

4

97%

4

97%

4

Összesen*

53%

7881

49%

6950

*Az összesen sor tartalmazza a technikai segítségnyújtás tengelyt is.
Az adatokból látható, hogy az OP forrásainak fele megítélésre került, azonban meglehetősen
egyenlőtlen mértékben: A (GOP 1.) K+F és a (GOP 3.) logisztikai, illetve infokommunikációs
infrastruktúra pályázati források több mint 75%-a még döntésre vár, miközben a
vállalkozások

körében

legismertebb

és

legnépszerűbb

(GOP

2.)

komplex

vállalkozásfejlesztési pályázati források kerete több mint 50%-ban kihelyezésre került. A
2008. évi Operatív Programok közötti forrásátcsoportosítás eredményeként több mint
100 Mrd Ft-tal megemelték a prioritás eredeti keretét, amely e nélkül 3 év alatt 80%-os
lekötöttséget ért el és a lekötés dinamikája az első három évben gyakorlatilag
megduplázódott. A (GOP 4.) pénzügyi eszközök adatai erősen félrevezetők, hiszen a
támogatások jellegéből adódóan itt tényleges ügyfélkifizetés valójában alig realizálódott. A
lekötés a „közvetítő intézeteknek” való megítélést jelenti, amiből a végső KKV
kedvezményezettekhez ténylegesen mindössze alig 20 Mrd Ft került kihelyezésre.1
A jelenleg nyított pályázati konstrukciók az 1-es illetve a 2-es prioritások közül kerülnek ki.
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1.1.2. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)
Az

Észak-magyarországi

Operatív

Program

átfogó

célja

a

régió

gazdasági

versenyképességének javítása, miközben mérséklődnek a régión belüli területi, társadalmigazdasági különbségek.
Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió ipari, gazdasági hagyományaira,
tudásbázisára és figyelembe kell venni a természeti, kulturális adottságait, valamint a sajátos,
aprófalvas településszerkezetét. A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági szereplők
együttműködésének ösztönzése mellett fontos az üzleti infrastruktúra fejlesztése, a természeti
értékek, kulturális örökség fenntartható hasznosítása, a kistérségi központok fejlesztése,
valamint a közel azonos életesélyek megteremtése érdekében a közszolgáltatások terén
található területi különbségek mérséklése.
A fentiek alapján a 2007-2013-as időszakra a program az alábbi specifikus célokat
fogalmazza meg:
•

A gazdaság helyi erőforrásokat, együttműködéseket kihasználó versenyképességének
javítása;

•

A turizmus jövedelemtermelő képességének javítása;

•

A társadalmi kohézió erősítése és vonzó gazdasági-, lakókörnyezet kialakítása.

A következő prioritások szolgálják a program megvalósítását:
1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése – 40 Mrd Ft
1.1. Új vállalkozások létrehozás
1.2. Új technológiák elterjesztése, az együttműködési lehetőségek kiaknázása
1.3. Vállalkozások működési hatékonyságának javítása
1.4. Vállalkozások jövedelemteremtő képességének növelése
1.5. Új munkahelyek teremtése

6

2010. szeptember
2. A turisztikai potenciál erősítése – 57 Mrd Ft
2.1. A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a
turisztikai termékek szervezettségének minőségi javítása
2.2. Hálózati együttműködések kialakítása
2.3. Vállalkozások versenyképességnek javítása
2.4. Új munkahelyek teremtése
2.5. Az erőforrások fenntartható hasznosítása
3. Településfejlesztés – 79 Mrd Ft
3.1. A nagyvárosok innovációs potenciáljának javítása érdekében magas képzettségű
lakosság megtartás a és vonzása
3.2. Elmaradott kistérségek városainak tőkevonzó képességének javítása
3.3. A vállalkozások működési környezete, továbbá a társadalmi szempontból
szegregálódó és környezeti szempontból kockázatot jelentő városi területek
megújításának a társadalmi és környezeti feszültségeinek csökkentése
3.4. A társadalmi kohézió erősítése
3.5. Életminőség javítása
4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése – 62 Mrd Ft
4.1. A kistérségi keretek között megszervezendő humán közszolgáltatások – közoktatás,
egészségügyi, szociális ellátás – megújítása
4.2. Ezáltal

a

lakosság

foglalkoztathatóságának

javításához

valalmint

az

életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, így a kohézió
erősítéséhez.
5. Térségi közlekedés fejlesztése – 28 Mrd Ft
5.1. A jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós
célpontok, a kistérségi központi településeinek és gyorsforgalmi utak elérhetőségének
javítása
5.2. Munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérhetősége
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6. Technikai segítségnyújtás a program végrehajtásának támogatására, illetve a program
céljainak teljesítése érdekében. – 10 Mrd Ft
Az operatív program stratégiája és az egyes területek közötti forrásmegosztás az EU
előírásainak megfelelően lebonyolított partnerségi egyeztetések eredményeképpen került
véglegesítésre.
Az ÉMOP keretében 2010. májusáig 51 kiírás készült. 2010. szeptember 22.-ig 1285 db
pályázatot ítéltek támogathatónak.
2. Táblázat: Az ÉMOP 2010. Szeptemberéig lekötött forrásai
Prioritási
tengely

IH által támogatói döntés

Megkötött támogatási szerződés

OP pénzügyi
db
OP pénzügyi
keret %-ában
keret %-ában
1.
44, 8%
161
28,6%
2.
49,9%
114
33,9%
3.
48,9%
377
35,9%
4.
55,9%
605
51,1%
5.
46,5%
24
46,6%
Összesen*
51%
1313
39%
*Az összesen sor tartalmazza a technikai segítségnyújtás tengelyt is.

db
93
56
273
496
24
965

A táblázatból is látható, hogy arányaiban a legtöbb megítélt támogatást a Humán
Infrastruktúra fejlesztésére ítéltek meg illetve kötöttek támogatási szerződést. A
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése priorításra a pénzügyi keret 28%-ára
kötöttek eddig támogatási szerződést. A Turisztikai potenciál erősítésée tengely esetében a
megkötött szerződések aránya 34% volt.
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1.1.3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) 2007 és 2013
közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) – EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) – átfogó
céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának
végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. A Környezet és Energia Operatív Program
alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése.
A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy: a környezetvédelem erősítése – az
egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi problémák megoldása, valamint a kapcsolódó
intézkedések révén – mind rövid, mind hosszú távon elősegíti az életminőség javulását.
A környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése
előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez, a
természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható fejlődés
irányába történő előrelépést és javítja az ország versenyképességét, a fentiek térben megfelelő
kialakítása elősegíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti
örökségének védelmét, fejlesztését, valamint lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a
gazdasági fejlődésben.
A Környezet és Energia Operatív Program fejlesztései megalapozzák és elősegítik
Magyarország

gazdasági

versenyképességének

erősödését

és

társadalmi

jólétének

növekedését. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább javítható számos termelő és
szolgáltató szektor teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. A bennünket körülvevő
környezeti és természeti rendszerek megóvása és körültekintő fejlesztése az emberi
életminőség javításának egyik alapfeltétele, és egyben a fenntartható gazdasági és szociális
fejlődés meghatározó tényezője.
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A program 6 priorítási tengelyére (kiegészítve 2 további tengelyel: Technikai segítségnyújtás
és Projekt előkészítésre különítettek el pénzügyi keretet) összesen 1278 Mrd Ft-ot
biztosítottak. Az ÚMFT által meghatározott általános cél a fenntarthatóságot jelölte meg.
A priorítási tengelyek a következők voltak:
1. Egészséges tiszta települések – 678 Mrd Ft
1.1. Hulladékgazdálkodás
1.2. Szennyvízkezelés
1.3. Ívóvízminőség-javítás
2. Vizeink jó kezelés – 367 Mrd Ft
2.1. Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása
2.2. Komplex vízgyűjtő-fejlesztés
2.3. Települési sziárdhulladék lerakók rekultivációja
2.4. Környezeti kármentesítés
2.5. Vízgazdálkodás tervezés
3. Természeti értékeink jó kezelése – 35 Mrd Ft
3.1. Védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése
3.2. Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás
3.3. Az erdei iskola hálózat fejlesztése
4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése – 66 Mrd Ft
4.1. Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása
4.2. Helyi hő – és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból
4.3. Megújuló energia alapú térség fejlesztés
4.4. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint
biometán termelés
4.5. Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció
4.6. Nagy és közepes kapacíású bioetanol üzemek létesítésnek támogatás
5. Hatékony energia felhasználás – 40 Mrd Ft
5.1. Energetikai hatékonyság fokozása
5.2. Harmadik feles finanszírozás
5.3. Épületenergetikai fejlesztések
5.4. Távhő – szektor energetikai korszerűsítése
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5.5. Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció
6. Fenntartható életmód és fogyasztás – 20 Mrd Ft
6.1. Fenntartható fogyasztás elősegítése
6.2. Az e-környezetvédelem célajinak kapcsolódó fejlesztések
7. Projekt előkészítés - 51 Mdr Ft
8. Technikai segítségnyújts 21 Mrd Ft
3. Táblázat: KEOP 2010. márciusáig lekötött forrásai
Prioritási
tengely

IH által támogatói döntés

Megkötött támogatási szerződés

OP pénzügyi
db
OP pénzügyi
db
keret %-ában
keret %-ában
1.
22%
29
16%
21
2.
46%
53
30%
40
3.
17%
41
9%
30
4.
15%
87
9%
58
5.
17%
211
10%
153
6.
21%
253
17%
233
Összesen*
31%
1067
21%
906
*Az összesen sor tartalmazza a technikai segítségnyújtás és a projekt előkészítés
tengelyeket is.
A fenti táblázatból jól látszik, hogy a KEOP egyes prioritásaira rendelkezésre álló
keretösszegek számottevő része nem került lekötésre. A legnagyobb mértékben kihasznált
prioritás a Vizeink jó kezelése (KEOP 2.), ahol a források 46 %-a került odaítélésre, míg a
legkisebb igényt a Megújuló energiaforrás felhasználás növelése (KEOP 4.), a Természeti
értékeink jó kezelése (KEOP 3.) és Hatékony energia-felhasználás (KEOP 5.) prioritásokra
jegyezték a Közreműködő Szervezetek. A KEOP 4. esetében a rendelkezésre álló forrás 85
%, míg a KEOP 3. és 5. 83 %-a maradt szabadon, amivel az OP jelenlegi kihasználtsága
mindössze 31 %-os, azaz OP kihasználtsága rendkívül alacsonynak számít.
Ennek okai: A pályázatok beadásához szokatlan mennyiségű és jelentős költségekkel járó
előkészületi tevékenység elvégzése szükséges. Ez – főként a kisebb méretű beruházások
esetében – nincs arányban az elnyerhető támogatás összegével, különös tekintettel arra, hogy
rendszerint lassan megtérülő beruházások képezik a projektek tárgyát. A pályázati kiírások
olyan komplex projektek megvalósítását írják elő, amelyek csak részben hozhatóak
összhangba a pályázók igényeivel és a működésükből adódó adottságaikkal.
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1.1.4. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap programjai (KTIA)
A Kormány által elfogadott, 2009-2010-re vonatkozó TTI (tudomány, technológia és
innováció) intézkedési terv meghatározza a terület legfontosabb feladatait, figyelembe véve az
EU politikákkal és közösségi kezdeményezésekkel való összhang megteremtését, valamint az
OECD által elkészített, a magyar nemzeti innovációs rendszert áttekintő ország tanulmány
ajánlásait is. Az új TTI intézkedési terv a Kormány újabb döntése a pénzügyi és gazdasági
válság kezelésére, mivel a TTI stratégia sikeres megvalósítása, az innováció erősítése növeli a
magyar vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességét.
KTIA (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)
A KTI Alap célja az innováció vezérelte, tudásalapú gazdaság és társadalom kialakításának
elősegítése. A pályázati programok ösztönözik a tudásból, az innovatív ötletekből a
világpiacon eladható termék, technológia vagy szolgáltatás megszületését. Ezt fejezi ki az
„Ötlettől a piacig” akcióterv, melynek fő céljai:
1. Tudásbázisok erősítése, nemzetközi színvonalú tudásközpontok létrehozása;
2. Nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F programok támogatása;
3. K+F eredmények hasznosításának fokozása, innovatív vállalkozások létesítésének
erősítése, technológiai és üzleti inkubáció bevezetése;
4. Regionális innováció fejlesztése;
5. •Nemzetközi K+F együttmûködések erôsítése, az EU K+F programokban való magyar
részvétel elôsegítése.
Tudásbázis Bővítése (Mecenatúra, Ötlet, Innocsekk, stb.):
Mecenatúra
kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjénektámogatása,
• a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák
szervezésének,
támogatása,

szakkiállítások

rendezésének,

kiadványok

készítésének
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• az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai
ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése,
• innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás,
• a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás
megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, valamint
• a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének
támogatása,
• a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai és társadalompolitikai
megalapozása,
• diákok és fi atal kutatók innovációs készségének fejlesztése nyitott innovációs
programokon keresztül
Ezeknek a pályázatoknak a célja, hogy Magyarországon a tudás bázisa (kisiskolás kortól
kezdődően) minél szélesebb, decentralizáltabb, társadalmi hierarchiát mellőző és lokalitástregionalitást tükröző legyen. Ennek módja a viszonylag kis költségű, tematikus, alkalmazott
jellegű, folyamatban lévő, napi tudományos jellegű tevékenység támogatása, amit viszonylag
kis összegű támogatással nagy létszámú pályázó támogatásán keresztül szeretnénk elérni.
(Magán és intézményi pályázóknak egyaránt.)
Nemzeti Technológia Pályázatok (volt Jedlik Ányos pályázatok): A pályázat célja
technológiai fejlesztésre irányuló (akár alapkutatás, akár piacra vihető terméket eredményező)
nagy K+F projektek támogatása. A cél viszonylag széles körű pályázói kör (egyetemi,
akadémiai, nagyvállalati, kis- és középvállalati pályázók projektjeinek) támogatása.
A támogatott projekteknél a forrásfelhasználást és a kitűzött célok megvalósítását külső
vállalat és egy Független Audit Bizottság végzi pénzügyi és szakmai területen, illetve dönt a
támogatás folytatásáról vagy felfüggesztéséről. A Nemzeti Technológia Pályázatok
kiszámítható módon minden év tavaszán és őszén kiírásra kerülnek. A minden évben
változatlanul kiírásra kerülő négy szakterület - élettudományok, agrárium, ipar, környezet mellett specializált szűk szakterületek (pl. nanomedicina, mobil technológiák, elektronika az
egészségügyben) is rendszeresen meghirdetésre kerülnek – ezek viszont mindig az aktuális
fejlesztési igények szerint változva.
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Nemzeti Innovációs Versenyközpontok: Ennek a pályázati formának a célja innovációs
kutatási programra

szerveződő kutatóhely hálózatok

kiépítése, ahol a pályázó lehet

akadémiai, egyetemi, nagy- vagy kisvállalati vagy ezek konzorciumai. Minthogy a külső
tőkeforrás (saját vagy kockázati tőke, hitel) bevonása kötelező, ezért a pályázó
konzorciumnak vagy annak egy részének társasági formát kell öltenie. A cél néhány
országosan kiemelt nemzetközileg versenyképes program köré a források koncentrálása,
országos kompetitív szelekciót követően. Többlépcsős, mintegy hat évet átölelő szelektív
pályáztatás, amely végül 3-5 ilyen versenyközpont létrehozására irányul. A többlépcsős
pályáztatási cikluson végigjutó vállalkozások az állami támogatás és a külső források
bevonása után maximum mintegy 10-15 milliárd HUF (ebből maximum 9 milliárd állami)
fejlesztési forrással rendelkezhetnek. A 2008-ban kiírásra kerülő első fordulóban maximum 3
milliárd HUF támogatást nyerhetnek a pályázók. A pályáztatás nyilvános vita bevonásával
történik. Az állami források folyósítása a saját külső pénzforrások bevonásával párhuzamosan
a társaság Igazgató Tanácsa, a Független Audit Bizottság, az NKTH Elnöke, és a
nyilvánosság ellenőrzésével történik.
Csak azok a kutatási programok (akár alap vagy ipari kutatóprogramok, de nem projektek)
juthatnak végig a teljes támogatási cikluson,

amelyek

menetközben

nemzetközi

versenyképességet bizonyítanak feltehetően valamely”nagyméretű” piacon vagy régióban és
feltehetően valamely szűkebb „rés” (niche) szakterületen és egyidejűleg képesek a külső (nem
NKTH támogatás) források kitermelésére és visszafizetésére (termékben jelentkező K+F
tevékenység esetén exportképes termékek kifejlesztését kell igazolni). Ez a támogatási forma
alapvetően „társadalmi magán befektetés” jellegű, amennyiben kombinálja a társadalmi cél
elérését a tulajdonos-befektető költségellenőrző kontrolljával, ez esetben az Innovációs Alap
kezelője (NKTH) és a többi testület, mint egy magánvállalat igazgatósága ellenőrzi a kitűzött
célok megvalósítását és a források felhasználását.
A kutatás-fejlesztés és innováció a válságból való kilábalás kiemelkedő fontosságú eszköze
hangsúlyozta Dr. Vadász István, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
elnökhelyettese 2010. Szeptemberi sajtóközleményében.. Az Új Széchenyi Terv vitairata is a
gazdasági növekedés egyik legjelentősebb tényezőjeként szerepelteti az innovációt. A
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gazdasági növekedéshez elengedhetetlen a kutatás-fejlesztési (K+F) ráfordítások növelése,
ezért a Új Széchenyi Terv célul tűzi ki, hogy az ország K+F ráfordítása a jelenlegi 1% körüli
értékről az évtized közepére érje el a GDP 1,5 százalékát. A magyar kis- és középvállalkozói
kör számára kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységük előmozdítására a hazai források
mellett, nagy jelentőségűek az Európai Unió és az egyéb európai K+F programok által kínált
pályázati források. Az Eureka és a Eurostars programokban való részvételt, a magyar
pályázókat segíti az NKTH. Ezen programokban való magyar részvétel támogatását
előirányzó NKTH kiírásra 2010. augusztus 19-től ismételten lehet pályaműveket
benyújtani.
Az EU kutatás-fejlesztési támogatásainak fő eszköze, a 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és
Demonstrációs Keretprogram (7. Keretprogram) 2011. évi pályázati költségvetése így 6,4
milliárd euróra növekszik, ami 12%-kal több a 2010. évinél (5,7 milliárd), és 30%-kal több a
2009. évinél (4,9 milliárd).
Az európai vállalkozások 99%-át kitevő, és így az európai innováció motorját jelentő kis- és
középvállalkozások a 7. Keretprogram 2010. július 20-án megjelent felhívásaiban kiemelt
figyelmet kapnak. Mintegy 3000 kis- és középvállalkozás (kkv) részesülhet támogatásban. A
kkv-k számára csaknem 800 millió euró lesz elérhető, és most először több területen
elkülönített költségvetés áll rendelkezésükre. Az egészség, a tudásalapú biogazdaság, a
környezet és a nanotechnológia egyes témaköreiben a kkv-k részesedése el kell, hogy érje az
adott költségvetés 35%-át. Ezen felül a Bizottság folytatja azon programok támogatását,
amelyek kifejezetten a kkv-k fejlődését szolgálják. Az NKTH rendezvénye elsődlegesen
ezekre a programokra fókuszált.
1. Kkv-k javára végzett kutatás/ Kkv-szövetségek javára végzett kutatás (Research for
the benefit of SMEs / SME Associations)
Ezzel a pályázattal az EU célja az európai kkv-k innovációs kapacitásának és az új
technológiákon alapuló termékek és piacok fejlesztésének támogatása, segítve őket a kutatás
kiszervezésében,

kutatási

erőfeszítéseikben,

hálózataik

kiterjesztésében,

a

kutatási
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eredmények jobb kihasználásában és a technológiai know-how megszerzésében, ezzel is
segítve a kutatás és az innováció közötti szakadék áthidalását. A 2010-es évre rendelkezésre
álló forrás: 204 millió euró.
2. Az Emberek Program Kkv-k részvételét leginkább támogató akciói (Marie Curie)
A Marie Curie Akciók (a 7. Keretprogram Emberek programja) a kutatók képzésére,
mobilitására és előmenetelük fejlesztésére összpontosítanak. Ez a pályázati struktúra nyitva
áll az egyéni kutatók (karrierjük bármely szakaszában legyenek is), valamint az állami és
magán szektor kutatóintézetei előtt. Az Emberek Program két akciójában, „Az ipari
vállalatok és egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek” (Industry - Academia
Partneships and Pathways  IAPP) és a „Kutatók alapképzése hálózatokon keresztül” (Initial
Training Networks  ITN) kifejezetten számít a kkv-k részvételére.
• A IAPP közös kutatási projektek segítségével kifejezetten a közfinanszírozású
kutatóhelyek és a magánszektor közötti hosszú távú kutatási együttműködések
létrehozását célozza meg (aktuális évi forrása: 80 millió EUR).
• Az ITN célja olyan nemzetközi hálózatok létrehozásának támogatása, amelyben mind
az állami, mind a magánszektor intézményei részt vehetnek. A projektben résztvevő
vállalatok és kutatóintézetek közös kutatóképzési programot valósítanak meg,
amelynek keretében elsősorban kezdő kutatókat alkalmaznak (aktuális évi forrása:
318,41 millió EUR).
3. Az Eureka programban való magyar részvétel támogatása
A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi
kutatás-fejlesztési együttműködésének támogatása, illetve ezen keresztül a magyar vállalatok
piacképességének növelése; a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének
támogatása innovatív piac-közeli projektek támogatásával; valamint az európai K+F
projektekben való részvétel hazai hasznosulásának erősítése.
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Pályázati keretösszeg 2007-2010. közötti időszakra: 2 milliárd Ft, amelyből a 2010. évre
rendelkezésre álló forrás 300 millió Ft.
4. A Eurostars programban való magyar részvétel támogatása
A támogatás célja a kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozások aktív részvételével,
nemzetközi együttműködésben megvalósuló piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységek
ösztönzése, a Eurostars-projektek magyar tagjainak támogatásán keresztül. A magyar
Eurostars pályázat keretében támogatásra kizárólag a nemzetközi Eurostars programba
projektjavaslatot benyújtó és ott eredményesen szereplő nemzetközi konzorciumok magyar
tagjai jogosultak.
A pályázat keretösszege 2008-2013. közötti időszakra: 3 millió euró (750 millió Ft),
amelyből a 2010. évre rendelkezésre álló forrás: 125 millió Ft.
7. Keretprogramról:
http://www.nkth.gov.hu/tanacsadas/fp7-kapcsolattarto/nemzeti-kapcsolattarto-080519
Eureka és Eurostars programokról:
http://www.nkth.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/eureka-titkarsag/eureka-titkarsag
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1.2. Európai Területi Együttműködési és határmenti együttműködési
programok
Magyarország szomszédos országaival kétoldalú határmenti együttműködési programokat
dolgozott ki, kivéve az ukrán határon, ahol négyoldalú a program (magyar-szlovák-románukrán határszakasz). A határmenti programok jellege eltérő lehet attól függően, hogy az unió
belső, vagy külső határai mentén fekvő területeket érint. Ezek alapján megkülönböztetjük az
Unió belső határa mentén fekvő magyar-román, magyar-szlovák, magyar-osztrák és magyarszlovén határmenti operatív programokat; az Előcsatlakozási Eszköz hatálya alá tartozó
országokkal készülő magyar-horvát és magyar-szerb határmenti programokat; illetve a
belátható időn belül az Unióhoz nem csatlakozó Ukrajnával együtt készült négyoldalú
határmenti együttműködési programot. A magyar-szlovák, magyar-román, magyar-horvát,
magyar-szerb és magyar-szlovák-román-ukrán programok esetében a programok közös
intézményrendszere (Irányító Hatóság, Igazoló Hatóság, Ellenőrző Hatóság, Közös Szakmai
Titkárság) hazánkban kerülnek felállításra.
A határmenti együttműködésben az érintett határmenti megyék szereplői jogosultak az egyes
programok prioritásainak megfelelő együttműködésükhöz támogatásra pályázni.

1.2.1.Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013
A magyar-szlovák határ menti területeken elindítandó együttműködésekhez nyújt európai
uniós forrást – a korábbi INTERREG-program 2007-2013 közötti folytatásaként – a
Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, amelyben magyar
részről Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megye, valamint Budapest, szlovák oldalról pedig Pozsony,
Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és Kassa kerület vesz részt.
A program keretében támogatásra többek között olyan területeken lehet pályázni, mint a
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1. határon átnyúló üzleti együttműködések,
2. a K+F- és innovációs együttműködések,
3. közös turisztikai projektek,
4. egészségügy és kockázat-megelőzés,
5. partnerségi, program- és projektmenedzsment-kapacitások fejlesztése,
6. humánerőforrások közös használata és fejlesztése,
7. határon átnyúló környezet- és természetvédelmi projektek,
8. kisléptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztések
9. információtechnológiai fejlesztések.
A Magyarország - Szlovákia Határmenti Együttműködési Program 2007 és 2013 között
felhasználható ERFA kerete 176 millió euro.
Kiválasztották a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
második pályázati felhívásának nyertes projektjeit. Ebben a kiírásban megközelítőleg 53
millió euró ERFA támogatás került szétosztásra a projektek között, illetve további 11 millió
euró a korábban indult, második fordulós pályázatoknál.
A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 második
pályázati felhívása 2009. június 29-én jelent meg. A pályázat során elsősorban a fenntartható
gazdasági

fejlődés,

a

turizmus,

a

humánerőforrás-fejlesztés,

oktatás,

kulturális

együttműködések, a környezetvédelem valamint az infrastruktúrafejlesztés terén megvalósuló
magyar-szlovák együttműködések támogatására nyílt lehetőség.
A 2009. utolsó negyedévében záruló felhívásra 270 egyfordulós pályázat és 17 második
fordulós kidolgozott projekt érkezett be a határmenti magyar és szlovák megyékből. Ezek
közül 107 projektötlet nyert támogatást a Közös Monitoring Bizottság ülésén hozott döntés
alapján. A 107 pályázatra benyújtott támogatási igény az egyfordulós pályázatoknál 53 millió
euró, a második fordulóban megmérettetett pályázatoknál több mint 11 millió euró volt,
melyet átlagosan 10% kormányzati társfinanszírozás és a pályázók 5% önereje egészít ki.
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A legnépszerűbb beavatkozási terület az egyes prioritáson belül a közös idegenforgalomfejlesztés és az emberek közötti kapcsolatépítés volt. Ezekre a kiírásokra összesen 118
pályázat érkezett be, a rendelkezésre álló kerethez képest több mint öt-, illetve nyolcszoros
támogatási igénnyel.
A program második prioritásának keretein belül több környezetvédelmi projekt valósulhat
meg. E mellett lehetőség nyílt számos kerékpár- és összekötőút, valamint két Ipoly-híd
megépítésére is. Minden projekt magyar és szlovák partnerek bevonásával, szoros
együttműködésben valósult meg.
A második fordulóban három új intézkedés bizonyult kiemelkedően sikeresnek. A
kutatás-fejlesztés és innováció, az egészségügyi létesítmények közös fejlesztése, valamint
a határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése összesen 43 projektet vonzott a
források lekötésére.
Új eleme volt a felhívásnak, hogy az értékelés során a roma lakosság fejlesztésbe történő
bevonását, integrációját kiegészítő pontokkal támogatta a Közös Értékelő Bizottság.
A 2010 őszén meghirdetendő, harmadik pályázati felhívás keretében továbbra is számos
támogatási területre pályázhatnak a jogosult partnerségek. Az eddig is alkalmazott,
nyílt pályázati rendszeren keresztül elnyerhető várható támogatási összeg körülbelül 37
millió euró lesz.
További információk a programról, valamint a nyertes projektek listája a program honlapján
(www.husk-cbc.eu) érhetők el.

1.2.2. Magyarország-Románia Határon Átnyúló együttműködési Program 20072013
Az Európai Területi Együttműködés (ETE) mint új célterület az INTERREG III.A. (HU) és
Phare CBC (RO) 2004 programokat váltotta fel a 2007-2013 időszakban, ezáltal megerősítve
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az európai kohéziós politika szerves részének, azaz a területi együttműködés támogatásának a
fontosságát.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által koordinált Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 mérlege eddig 3,6 milliárd forint (13 millió euró)
odaítélt támogatás, közel 90 megvalósítás alatt álló projekt) A pályázatok feldolgozása
folyamatos, az eddigi adatok alapján című beavatkozási területre nyújtották be. Egyformán
népszerűnek bizonyultak a közös kutatás-fejlesztést és innovációt, valamint az oktatási
intézmények közötti együttműködést célzó projektek. A támogatások odaítéléséről a program
Közös Irányító Bizottsága (KIB) döntött a pályázatok formai és tartalmi értékelését követően.
Az Észak-alföldi régióból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből benyújtott projektek 746
millió Ft (2764 ezer €) támogatásban részesültek, a támogatott 15 projekt összköltsége
888,6 millió Ft (3291 ezer €), átlagosan támogatási részarány 84% volt.
Többek között, így kerül sor Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye együttműködésében
egy regionális hírügynökség és gazdasági hálózat kialakítására több mint 800 ezer € azaz 228
millió Ft-os uniós támogatásból.
A Hajdú-Bihar megyéből 21 pályázatot ítéltek támogathatónak, ezek összesen 733,5 millió
Ft-tal, azaz csaknem 2716 ezer €-val támogatták (itt is átlagosan 84% támogatási intenzitás
volt jellemző.) A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Bihar Megyei
Vállalkozók Szövetsége egy határon átnyúló vállalkozói hálózat létrehozására kapott
támogatást. A projekt kiemelten támogatja az együttműködési kezdeményezéseket, a határ
mindkét oldalán működő vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.
A programidőszak végéig (2013) minden év őszén újabb források megnyitása várható,
kivéve a nagy infrastrukturális beruházások területét, ahol kétévente hirdetnek meg
újabb felhívásokat.2
További információk a programról, valamint a nyertes projektek listája a program honlapján
(www.huro-cbc.eu) érhetők el.
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1.2.3. Magyar-Szerb Határmenti Program
Magyarország és Szerbia határ menti kapcsolatainak erősítését a 2004-2006 időszakban
működő háromoldalú (magyar-román-szerb) INTERREG IIIA programot követően 2007 és
2013 között a bilaterális Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program segíti. A támogatás egyik fő célja, hogy a tagállamok - ebben a programban
Magyarország - és a (potenciális) tagjelölt országok - ebben a programban Szerbia - határon
átnyúló együttműködése, a Programban támogatásra jogosult területek fokozatos gazdasági
integrációja erősödjön.
A Program hosszú távú, általános célja egy fenntartható és biztonságos környezetben
együttműködő régió létrehozása. Az együttműködés keretében a közös kulturális és
természeti örökség megőrzése, a gazdasági lehetőségek kiaknázásának erősítése, közös
oktatási, kutatási tevékenységek erősítése a fő cél, elősegítve a munkahelyteremtést, valamint
csökkentve a Schengeni külső határon való elhelyezkedés negatív hatásait.
A stratégiai cél eléréséhez az alábbi öt specifikus célnak kell teljesülnie:
Specifikus célok:
1. A határvidék elszigeteltségének csökkentése a határ elérhetőségének növelésével
2. Környezeti fenntarthatóság és biztonság a határzónában
3. Szinergiák és együttműködések elősegítése a gazdasági életben
4. A közös kulturális örökség megőrzése a kulturális értékek, hagyományok
bemutatásával és a turizmus fejlesztésével
5. Kulturális, oktatási és kutatási együttműködések elősegítése
A fenti célok eléréséhez az alábbi prioritások és beavatkozási területek kerültek
megfogalmazásra:
1. Prioritás: INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET
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A Prioritás fő célja, hogy a határ mindkét oldalán elterülő mikro-régiók fizikai összeköttetése
fejlődjön, elősegítve a terület elszigeteltségének csökkenését és a közös felelősségvállalást a
környezeti örökségért, valamint a határvidék folyó- és vízhálózatáért.
1.1. Infrastruktúra fejlesztés
1.1.1. Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása
1.1.2. Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a közösségi közlekedés
összehangolása
1.2. Közös felelősségvállalás a környezetért
1.2.1. Kisebb léptékű vízgazdálkodási (ár- és belvízvédelem) tevékenységek
1.2.2. Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek
2. Prioritás: GAZDASÁG, OKTATÁS és KULTÚRA
Ezen Prioritás elsődleges célja, hogy a határ két oldalán működő gazdasági szereplők
együttműködését segítse a versenyképesség növelése, a gazdasági növekedés előmozdítása és
munkahelyteremtés érdekében. A prioritás támogatási lehetőséget jelent kutatóintézetek és
üzleti partnereik közös, termékorientált és innovatív Kutatás Fejlesztési (K+F+I)
törekvéseihez is, továbbá támogatható az oktatási, kutatási és kulturális szervezetek
együttműködése, a magyar-szerb határvidék, mint egy közös oktatási és kulturális térség
létrehozása érdekében. Önkormányzatok, valamint civil szervezetek szintén nyerhetnek
támogatást, amennyiben a közös regionális identitás fejlődéséhez tevékenységük ténylegesen
hozzájárul.
2.1. Gazdasági együttműködés, turizmus és K&F
2.1.1. Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés
2.1.2. Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem
2.1.3. A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok
2.1.4. Termékorientált közös kutatás-fejlesztés és innováció
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2.2. Oktatási és kulturális együttműködések
2.2.1. Oktatási együttműködés
2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés
A Program finanszírozását maximum 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a
fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg kormányzati
társfinanszírozás együttesen) jelenti.
További információk a programról, valamint a nyertes projektek listája a program honlapján
(www.hu-srb-ipa.com) érhetők el.

1.2.4. Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007- 2013
A Program széles körű lehetőségeket kínál a potenciális kedvezményezetteknek két prioritás –
a Fenntartható környezet és turizmus és az Együttműködő gazdaság és közösségek
közötti humánerőforrás-fejlesztés – keretein belül.
A pénzügyi táblázat szerint, a teljes költségvetés 56%-a van az “Fenntartható környezet és
turizmus” prioritásra kijelölve, ami azt jelenti, hogy a Program jelent,s közvetlen hatással
lehet a környezetre e prioritáson keresztül.
Kooperatív gazdaság
A határ két oldalán lévő, gazdasági és társadalmi szereplők és intézmények közötti kooperáció
növelése fontos, ugyanis a kooperáció költségeinek csökkentésével mind a gazdasági és
társadalmi tevékenységek költség-hatékonysága, mind a társadalmi és gazdasági kohézió
egyaránt növelhető.
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Az egyetemek, cégek közötti összefogás, a kutatás fejlesztés és innováció megfelel, alapot
nyújthat a környezetbarát technológiák kifejlesztésére, melynek hosszú távú hatásai
jelentkezni fognak az egyes környezeti faktorok állapotában.
A fejlesztési célok tekintetében nagy szerepet kell kapnia a megújuló energiaforrások közül a
biomasszának, amelynek készletei a legnagyobbak a régióban. A geotermikus adottságok,
szélenergia, valamint a napenergia hasznosításának lehet,ségei is prioritást érdemelnek a
fejlesztési célok között. Ezen fejlesztések célterületei jellegükből fakadóan nem
definiálhatóak országhatárokkal, így például a magyar-horvát határmenti területek magas
geotermikus potenciálját a két ország csak akkor tudja kiaknázni, ha kutatási és
együttműködési szándékukat erősítik. Az operatív program fejlesztései ezeket az igényeket
maximálisan kielégítik.
Közös humánerőforrás-fejlesztés
A lakosság és szervezetek közötti együttműködés elősegítésével, a kétnyelvűség
elterjesztésével nagyobb siker érhet, el a két ország részér,l az ökoturizmus terén, a határmenti
turisztikai események szervezésében, valamint a kulturális javak megőrzésében. Az oktatás,
tréningek szervezése esetén javasolt, hogy a programokban az egészséges életmóddal,
környezetbarát fogyasztási szokásokkal kapcsolatos nézetek is szerepeljenek, csakúgy, mint a
fenntartható fejlődés legfontosabb kérdései.
3. Táblázat: . Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
1. Prioritás - Fenntartható környezet és 2. Prioritás - Együttműködő gazdaság és
turizmus

közösségek

közötti

humánerőforrás-

fejlesztés
1.1. Fenntartható és vonzó környezet
1.1.1. Tájkép-fejlesztés a Mura – Dráva -

2.1. Együttműködő gazdaság
2.1.1. Határon átnyuló üzleti partnerkeresés

Duna
1.1.2. Környezeti tervezési tevékenységek

2.1.2. A határon átnyuló munkaerő-áramlás

és kisléptékű közösségi akciók a természeti

elősegítése
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területek környezeti minőségének javítása
érdekében, élőhely rekonstrukció
2.1.3. Közös kutatás-fejlesztés és innováció
2.1.4. Közös helyi tervezés, stratégiák,
programok
1.2. Fenntartható turizmus a Mura-

2.2. Közösségek közötti humánerőforrás-

Dráva-Duna folyóterületen

fejlesztés

1.2.1. Regionális turisztikai termékterv

2.2.1. Határon átnyúló oktatási, képzési és

kidolgozása

csereprogramok

1.2.2. Az aktív- és az öko-turizmushoz

2.2.2. Emberek közötti (people-to-people)

kapcsolódó

kapcsolatok

infrastruktúra-fejlesztés:

Látogatóközpontok, erdei iskolák, vízi
sport

infrastruktúra,

kerékpárutak,

gyalogtúraösvények, kölcsönzők
1.2.3. A kulturális örökség tematikus

2.2.3.

A

kétnyelvűséghez

útvonalainak fejlesztése

tevékenységek

kapcsolódó

1.2.4. A folyóterület egységes turisztikai
termékként való népszerűsítése
1.2.5. Magánbefektetések ösztönzése
A Program különböző tevékenységeket finanszíroz, többek között a környezet- és a
környezeti értékek védelmét szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket; közös programok,
tanulmányok, környezetvédelmi fejlesztési stratégiák kidolgozását; kerékpárutak építését és
kijelölését; turisztikai látványosságok és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését;
hátrányos helyzetű emberek munkába integrálását elősegítő intézkedéseket; a kutatási
tevékenységekhez szükséges eszközök és infrastruktúra fejlesztését; közös megvalósíthatósági
tanulmányok készítését; közös tananyagfejlesztést és az oktatási lehetőségek bővítését;
emberek közötti kapcsolatok fejlesztését, mint például fesztiválok, előadások, koncertek,
kiállítások, művészeti akadémiák, jótékonysági események, határon átnyúló amatőr
sportbajnokságok és tornák szervezését; valamint a nyelvi akadályok csökkentését célzó
tevékenységeket.
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A Program finanszírozását 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a fennmaradó forrást
a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg kormányzati társfinanszírozás)
jelenti. A Program keretében az első három évre (2007-2009) 19 307 299 euró uniós (IPA)
forrás áll rendelkezésre.
A második pályázati felhívás lezárult 2010. szeptember 15, 17.00 órakor.

1.3.5. Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013
A program átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és
kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése a
határon átnyúló együttműködés eszközei által. A közös tevékenység végrehajtásának és a
belső források fenntartható használatának támogatása által a határ menti program hozzájárul
egy jóléti térség kialakításához, melyet kulturális és ökológiai változatosság és lakóinak
magas életszínvonala jellemez.

A programban támogatandó prioritások:
4. Táblázat: . Ausztria - Magyarország Együttműködési Program
1. Prioritás - Innováció, integráció és 2. Prioritás - Fenntartható fejlődés és
versenyképesség
1.1.

A

gazdasági

támogatása :

elérhetőség
együttműködés 2.1.

Az

ökomobilitás,

regionális
átnyúló

közlekedés

elérhetőség

javítása

összeköttetések

és

és

határon
regionális
27

elérhetőség
1.1.1. Kutatás-fejlesztés

2.1.1.

Logisztika,

információs

és
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kommunikációs rendszerek
1.1.2. KKV együttműködés és marketing

2.1.2. Határon átnyúló összeköttetések és
regionális elérhetőség

1.1.3. Szabadidős tevékenységek, turizmus
és kulturális örökség fejlesztés
1.1.4. Business to business tevékenységek
1.1.5. Klaszterek és területek fejlesztése
1.2. A munkaerő tartós növekedésének 2.2.
fokozása

A

határon

átnyúló

kormányzati

rendszer erősítése

1.2.1. Munkaerő-piaci együttműködés

2.2.1. Önkormányzatok együttműködése

1.2.2.

2.2.2. Területfejlesztés a mezőgazdasági és

Humán

erőforrás

menedzsment

(oktatás, képzés, képesítés)
1.2.3.

Társadalmi

városi övezetekben

integráció

és

esélyegyenlőség

2.2.3. People-to people tevékenységek
Határon

átnyúló

oktatási,

képzési

és

csereprogramok
2.2.4. Regionális és helyi határon átnyúló
együttműködési hálózatok
1.3.

A

szociális

infrastruktúra

és 2.3.

közszolgáltatások minőségének biztosítása
1.3.1.

Szociális

és

egészségügyi

A

természeti

erőforrások

menedzsmentjének javítása
2.3.1. Bioszfére menedzsment

szolgáltatások, vészhelyzet menedzsment
1.3.2. Közszolgáltatások

2.3.2.

Megújuló

energia

és

energiahatékonyság
2.3.3. Kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás
és hulladék menedzsment
2.3.4. Környezetvédelem és környezeti
tudatosság
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3. Prioritás: Technikai segítségnyújtás
A jogosult határterület: Ausztriában Burgenland, Bécs, Wiener Umland-Südteil (Bécs
környéke - déli terület) NUTS III térsége, Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyék. A közvetlenül szomszédos NUTS III -egységek, Niederösterreich-Süd (AlsóAusztria déli terület) és Oststeiermark (Kelet-Stájerország) az 1080/2006/EK rendelet 21.
paragrafusának értelmében a 20%-os rugalmassági szabályba esnek, a határhoz való földrajzi
közelségük és a kétoldalú határterülethez való erős kapcsolódásaik által.
A program támogatási forrásaira folyamatos pályázati rendszer keretében lehet pályázni, a
pályázatok bármikor benyújthatók.
Támogatási források a teljes programidőszakra:
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatási forrás: 82 280 309 Euro
Hazai társfinanszírozás mértéke: 18 584 114 Euro
Bővebb információ a www.at-hu.net honlap címen található.

1.2.6. Magyarország - Szlovákia -Románia - Ukrajna Határon Átnyúló
EgyüttműködésOperatív Program 2007-2013
Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006
Az INTERREG IIIA programok forrásai révén lehetőség nyílik a nagyobb, határmenti
fejlesztések szempontjából kulcsfontosságú projektnek minősülő beruházások, illetve a kisebb
méretű, intézmények és a határ különböző oldalán élők együttműködésének támogatására is.
A program fõ céljai:
29
1.

a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlõdés elõsegítése a határ menti területeken;
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2.

a környezetvédelem, a közegészségügy és a szervezett bûnözés megelõzése, illetve
felszámolása terén jelentkezõ problémák közös megoldása;

3.

hatékony és biztonságos határok megteremtése;

4.

az emberek közötti kapcsolatépítés ösztönzése.

Finanszírozás
A Szomszédsági Program finanszírozása Magyarországon és Szlovákiában az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a nemzeti társfinanszírozásból, Ukrajnában a TACISprogramból

történik.

2004-2006

között

a

program

megvalósítására

nemzeti

társfinanszírozással együtt Magyarország 19,1 millió, Szlovákia 12,6 millió eurót használhat
fel, míg Ukrajnának megközelítőleg 4,5 millió euró áll rendelkezésére.
Fejlesztési területek
1. gazdasági együttműködés;
2. intézményi együttműködés;
3. mikroprojektalap (helyi közösségek közötti, illetve kulturális együttműködések);
4. környezetvédelem és kapcsolódó kisebb beruházások;
5. természetvédelem;
6. kisléptékű közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra-fejlesztés.
Támogatásra pályázhatnak olyan non-profit jogi személyek, gazdaságfejlesztési témákban kisés középvállalkozások, amelyek az együttműködésbe legalább egy szomszédos országbeli
partnert bevonnak az érintett határrégiókból, és székhelyük vagy egy helyi fiókjuk e térségben
működik.
A határrégió területe
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Magyarországon: Gyõr–Moson–Sopron megye, Komárom–Esztergom megye, Pest megye,
Nógrád megye, Heves megye, Borsod–Abaúj–Zemplén megye, Szabolcs–Szatmár–Bereg
megye valamint Budapest fõváros;
Szlovákiában: Pozsony megye (Bratislavský kraj), Nagyszombat megye (Trnavský kraj),
Nyirtra megye (Nitriansky kraj), Besztercebánya megye (Banskobystrický kraj), Kassa megye
(Košický kraj) és Eperjes megye (Prešovský kraj);
Ukrajnában: Kárpátalja megye (Zakarpatia oblast)
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3. Nemzetközi pályázati lehetőségek
3.1. 7. Keretprogram (FP 7)
2010. július 20-án megjelentek az EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramjának 2011-es pályázati felhívásai. Az „Együttműködés” és „Kapacitás” alprogramok
pályázataira nemzetközi konzorciumok pályázhatnak, míg az „Emberek” alprogram egyes pályázatai
egyéni pályázók számára is elérhetőek.

3.1.1. Együttműködés
FP7-NMP-2011-LARGE-5 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Pályázni a munkaprogramban megadott kutatási témákban lehet. Erre a felhívásra nagyméretű
nemzetközi konzorciumok projekt-elképzeléseit várják.
Beadási határidő: 2010. november 4.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=370
FP7-NMP-2011-SMALL-5 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Pályázni a munkaprogramban megadott kutatási témákban lehet. Erre a felhívásra kisebb (3-8 tagú)
nemzetközi konzorciumok projekt-elképzeléseit várják.
Beadási határidő: 2010. november 4.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=369
FP7-NMP-2011-SME-5 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Pályázni a munkaprogramban megadott kutatási témákban lehet. KKV-k részvételével megvalósuló
közös kutatási és fejlesztési projekteket támogatják.
Beadási határidő: 2010. november 4.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=368
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FP7-NMP-2011-CSA-5 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Kutatást segítő projektek.
Beadási határidő: 2011. február 1.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=351
FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE- Elektrokémiai energiatárolás
A “Közlekedés”, “Környezetvédelem” és “Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. december 2.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=349
FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB – Energia-hatékony épületek 2011
Az

„Energia”,

„Környezetvédelem”,

„Információs

és

kommunikációs

technológiák”

és

„Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. december 2.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=355
FP7-2011-NMP-ICT-FoF – A jövő üzemei 2011
Az „Információs és kommunikációs technológiák” és „Nanotudományok” tématerületek közös
felhívása.
Beadási határidő: 2010. december 2.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=339
FP7-NMP-ENERGY-2011 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák és Energia
Az „Energia” és „Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. november 25.
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=363
FP7-ENV-NMP-2011 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák és Környezetvédelem
A „Környezetvédelem” és „Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. november 16.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=367
FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Európai - orosz közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2011. március 31.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=362
FP7-NMP-2011-EU-Japan - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Európai - japán közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2010. november 17.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&ca
ll_id=361

3.1.2. Emberek (People)
FP7-PEOPLE-2011-ITN - MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS 2011
(ITN)
A program célja a fiatal kutatók képzésének és karrier-építésének támogatása.
Beadási határidő: 2011. január 26.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=313
FP7-PEOPLE-2011-IAPP - Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways
(IAPP)
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A program célja az ipari vállalatok és egyetemek közötti átjárási lehetőségek és partnerségek
támogatása.
Beadási határidő: 2010. december 7.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=314

FP7-PEOPLE-2010-RG - Marie Curie Reintegration Grants
A program az Európába visszatérni szándékozó kutatókat támogatja.
Beadási határidő: 2010. szeptember 7.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=250

3.1.3. Kapacitások (Capacities)
FP7-SME-2011-BSG - Kis- és középvállalkozások javára folytatott kutatás
A projektek témája nincs meghatározva, bármilyen kutatási témában benyújtható a pályázat. KKV-k
részvétele alapfeltétel.
Beadási határidő: 2010. december 8.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call
_id=321
FP7-SME-2011-CP - Kis- és középvállalkozások javára folytatott kutatás
Demonstrációs tevékenységek
Beadási határidő: 2010. december 8.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call
_id=311
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Információs források és linkek
www.nfu.hu
www.nkth.gov.hu
www.vati.hu
www.pafi.hu
www.miskolcholding.hu
www.tetalap.hu
www.penzterkep.hu
www.manoklaszter.hu
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TÁBLÁZATOK
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Észak-magyarországi Operatív Program

2010. szeptember
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Pályázati konstrukció megnevezése

Innovációs és technológiai parkok
támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem
támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és
e-kereskedelem komplex
támogatása

Kód

Kedvezményezettek
köre

Támogatás összege
(min.-max.-e Ft)

Támogatási intenzitás
(max.)

További információ és a
pályázati csomag
elérhetősége

GOP-2009-1.2.2.

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

1.000.000-5.000.000

50%

http://www.nfu.hu/doc/1764

GOP-2009-2.2.1.

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

1.000-10.000

50%

http://www.nfu.hu/doc/1956

GOP-2009/2.2.3.

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

5.000-25.000

50%

http://www.nfu.hu/doc/1827

Bea

Bea

Bea
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Logisztikai központok és
szolgáltatások fejlesztése

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása

Vállalati innováció támogatása

Akkreditált klaszterek vállalati
innovációjának támogatása

GOP-2009-3.2.1

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Szövetkezet

50.000-750.000

50%-40%

http://www.nfu.hu/doc/1766

GOP-2010-1.1.1

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Szövetkezet

50.000-1.000.000

90%

http://www.nfu.hu/doc/2457

GOP-2010-1.3.1/A

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

15.000-500.000

55%

http://www.nfu.hu/doc/2497

GOP-2010-1.3.1/B

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

15.000-500.000

65%

http://www.nfu.hu/doc/2498

Bea

Bea

Bea

Bea
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Projekt előkészítés

Mikro- és kisvállalkozások
technológia fejlesztése.

Komplex vállalati technológia
fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia
fejlesztés

GOP-2010-1.5.1

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

100.000-4.500.000

100%

http://www.nfu.hu/doc/2282

GOP-2010-211/A

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

1.000-20.000

50%

http://www.nfu.hu/doc/2268

GOP-2010-2.1.1/B

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

20.000-100.000

40%

http://www.nfu.hu/doc/2350

GOP-2010-2.1.1/C

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

150.000-400.000

40%

http://www.nfu.hu/doc/2514

Bea

Bea

Bea

Bea
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Komplex beruházások támogatása
a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben

GOP-2010-2.1.2

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat
Szövetkezet

20.000-500.000

50%

http://www.nfu.hu/doc/2351

Bea
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Környezet és Energia Operatív Program
Kedvezményezettek
köre

Támogatás összege
(min.-max.-e Ft)

Támogatási intenzitás
(max.)

További információ és a
pályázati csomag elérhetősége

Státusz

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

1.000-500.000

70-31%

http://www.nfu.hu/doc/1478

Beadás: 2013.12.31

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

1.000-50.000

100%

http://www.nfu.hu/doc/1926

Beadás: 2013.12.31

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

1.000-50.000

10-30-70%

http://www.nfu.hu/doc/1479

Beadás: 2013.12.31

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

10.000-1.000.000

10-100%

http://www.nfu.hu/doc/2287

Beadás: 2013.12.31
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Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

10.000-1.000.000

10-100%

http://www.nfu.hu/doc/2287

Beadás: 2013.12.31

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

10.000-1.000.000

10-100%

http://www.nfu.hu/doc/2287

Beadás: 2013.12.31

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

10.000-1.000.000

10-100%

http://www.nfu.hu/doc/2287

Beadás: 2013.12.31
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Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Kedvezményezettek
köre

Támogatás
összege (min.max.-e Ft)

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

változó

85%

www.vati.hu

Beadás:
folyamatos
2013.12.31.

Szabolcs-SzatmárBereg és BorsodAbaúj-Zemplén
megyék

változó

100%

www.huskroua-cbc.net

Beadás:
folyamatos
2013.12.31.

Támogatási
További információ és a pályázati
intenzitás (max.)
csomag elérhetősége

Státusz
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A nanotechnológia,
biotechnológia,
nanomediciní és
komplex rendszerek
területére fókuszál ERA-NET projektek
közös pályázati
felhívásaiban
sikeresen szereplő
magyar intézmények
számára

változó

80%

www.nkth.gov.hu

alprogramonként
változó

Baranya, Somogy,
Zala megye

változó

95%

www.hu-hr-ipa.com

Beadás:
folyamatos
2013.12.31.

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

változó

http://www.nkth.gov.hu/mecenatura080519

Beadás:
2010.10.31.

