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Tisztelt Partnerünk!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi egyeztetésre bocsátja az európai
uniós támogatások felhasználására irányuló, 2011-2013-ra vonatkozó akciótervek tervezeteit.
Az új akciótervek elkészítése során kiemelt hangsúlyt helyezünk az alábbiakra:
 a munkahelyteremtés és a versenyképesség feltételeinek érdemi javítása,
 az Új Széchenyi Terv nyár óta tartó társadalmi konzultációjának figyelembevétele,
 a korábbi pályázati tapasztalatok elemzése és beépítése a konstrukciók alapvető
feltételeibe.
A tervezést kiegészítő legfontosabb feladat az Új Széchenyi Terv által megadott irányvonalak mentén egy olyan pályáztatási rendszer kialakítása és működtetése, ami a stratégiához igazodva a rendelkezésre álló forrásokat tervezetten, koordináltan osztja el a szereplők között. Így a források közvetlenül vagy közvetve gazdaságfejlesztési célokra kerülnek elköltésre. Ez megköveteli a nehézkesen vagy egyáltalán nem működő támogatási
konstrukciók és pályázati kiírások megszüntetését. Ezzel párhuzamosan kell a jól működő
konstrukciókat megerősíteni, a kiírásokat adott esetben kicsit módosítani, illetve új, a
megváltozott igényeknek megfelelő, egyúttal a vállalkozások számára csökkentett adminisztratív terhekkel járó támogatási eszközöket előkészíteni, az új konstrukciókat meghirdetni.
Az intézkedések lényege, hogy a jól működő és sikeres konstrukciókat minél gyorsabb
lebonyolítás mellett vehessék igénybe a pályázók. A hatékony és eredményes felhasználás megalapozása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hároméves akcióterveket
készít, amelyek az indítani tervezett konkrét pályázati konstrukciókat és kiemelt projekteket mutatják be.
Az egyeztetések legfontosabb célja megtalálni azokat a javaslatokat, melyek felhasználásával az új és egyszerű pályázati rendszer és eljárásrend kevesebb adminisztrációval,
gyorsabb elbírálási és kifizetési határidőkkel, a kis- és középvállalkozások érdekeit szem
előtt tartva juttathatja forráshoz a kedvezményezetteket.
A dokumentumok tervezete megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a
http://www.nfu.hu/akcioterve címen.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt fontosságot tulajdonít a társadalmi párbeszéd
intézményének, a szakmai konzultációból eredő kezdeményezéseknek. Az akciótervek
végleges, a Kormány elé kerülő változatának elkészítéséhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség most is számít a szakmai, az érdekképviseleti és a társadalmi szervezetek, a
gazdasági és az önkormányzati szféra képviselőinek javaslataira, észrevételeire.
Ezúton szeretnénk felkérni Önt, hogy ossza meg észrevételeit, javaslatait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az akciótervekkel kapcsolatban.
Az akciótervekkel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit 2010. december 15-ig várjuk a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján kialakított Partnerségi Fórumban.
A társadalmi egyeztetésben való részvételét előre is köszönjük!
Tisztelettel:
Petykó Zoltán sk.

Tisztelt NFÜ! A MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform válasza:
Mint hallhattuk, az EU frissen elfogadott jövő évi költségvetésében kiemelt és BŐVÍTETT forrást
biztosítanak az innovációra, az innovációs eredmények ipari bevezetésére. (dec.15-i szavazással).
#1
Elengedhetetlen, hogy a magyar részvétel ebben az össz-európai tevékenységben ne kapja meg azt
a minimális támogatást, amivel a magyar hasznosulás lehetőségét biztosíthatnánk:
Az eddig jól működő konstrukcióban a K+F+I magyar szereplőinek lehetősége volt MECENATÚRA
és u.n. BONUSZ pályázattal részt vennie
sikeres európai K+F konzorciumokban.
#2
Ezeket a csatornákat késlekedés nélkül újra kellene indítani, AZZAL A KIEGÉSZÍTÉSSEL, hogy az
FP7 Keretprogram mellett a CIP INNOVÁCIÓS Programban is sikeresen pályázó magyar partner
kaphassa meg a lehetőségeket eredményes innovációra, K+F-re és annak ipari bevezetésére.
#3
Az Új Operatív Programok legyenek adminisztratívan és gazdaságilag is
vonzóak a KKV-k MELLETT egyetemi és kutatóintézeti résztvevőknek is.
Nyugati példák szerint ( lsd VALAMENNYI Európai Technológia Platfom
esetében) a KKV-knak nyújtandó fejlesztési források CSAKIS K+F, vagy
kutatóintézeti TÁRSPÁLYÁZÓKKAL közösen végzendő, amennyiben központi
támogatásra, pályáznak. Csak kivételes esetekben tudnak a KKV-k maguk,
K+F+I-ben jártas tárpályázók nélkül VALÓBAN előremutató fejlesztéseket
tervezni vagy pláne végrehajtani.
#4
A fentiekből is levezethető, hogy az eddigi TERVEZÉSI, KÖLTSÉGTERVI
pályázatok jelentős korszerűsítésre szorulnának. Konkrétan: a személyi
jellegű, vagy dologi, vagy beruházás jellegű, ill. munkabér, és
járulékai kategóriák a feladat tervezésénél FONTOS adatok, de a
végrehajtásban NEM TARTHATÓK, ill. nem jók, mert pl. a rendszeresen
VÁLTOZÓ mértékű adók és járulékterhet is évente változnak (és változni
is fognak.).
Ugyanakkor a munkaerő alkalmazotti vagy megbízásos lehetőségeinek
ÉLETSZERŰ változásaival meg kellene engedni, hogy a szerződések
elszámolásakor legalább 50 –os kategória-átcsoportosítással lehessen a
munkaerőt foglalkoztatni. HA VALÓBAN azt szeretnénk elérni, hogy
munkahelyet teremtsünk, akkor az egyéni megbízások vagy alkalmazotti
státuszok közötti átmeneteket a pályázók mindenkori legjobb belátására
kell bízni.
#5
Szerencsés lenne, ha a K+F+I tevékenységgel sikeresen pályázó
KONZORCIUMVEZETŐI szervezet a szerződés szerinti K+F+I alvállalkozója
felé ÁFA-mentesen tudná a támogatási pénz folyósítani. Jelen helyzetben
ez nem igy van, ezért a nem-konzorciumvezető a rá szánt támogatási rész
nem teljes összegét tudja csak felhasználni, ( „bukja az ÁFA-t”).
#6
Feltétlen teret kell adni VALAMENNYI Operatív Programban azoknak a
rövid – és hosszú távú PRIORITÁSOKNAK, amelyeket a NEMZETI TECHNOLÓGIAI
PLATFORMOK az elmúlt néhány hónapban publikáltak, mint a szakmai
érintettek konszenzusos STRATÉGIAI TERVEKBŐL levezetett „MEGVALÓSÍTÁSI
TERVEK”, azaz u.n. ROAD-MAP tanulmányai.
Az Európai Technológiai Platformok az elmúlt 2 félévben az EU legtöbb
országában kialakították és kialakíttatták azokat a nemzeti fejlesztési
programokat, támogatási rendszereket, amelyek már a VÁLSÁG UTÁNI
KILÁBALÁS programjaiként kerültek 2010-es BEVEZETÉSRE.

Kérjük, hogy ezek lehetőségeit a magyar Operatív Programok is
támogassák, NE LEGYENEK a magyar KKV-k vagy bármely gazdasági szereplők
„elvágva” a többi EU-s tagországban bevezetett lehetőségektől ilyen nagy
mértékben, mint az a 2010-es évben volt tapasztalható.
#7
Magyarország értéktermelő potenciáljában a (gép-)gyártás és a
feldolgozás KIEMELKEDŐ részt képvisel (lsd. EUROSTAT és a Magyar
Statisztikai Hivatal adatait..).
A GYÁRTÁS,… GYÁRIPAR, a kapcsolódó beszállítói és szolgáltatási
szektorával - az értékteremtés mellett a munkahely-foglalkoztatásban is
DÖNTŐ HÁNYADOT képvisel.
Ezért nem csupán JAVASOLJUK, hanem KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK tekintjük a
témára vonatkozó MANUFUTURE (A jövő gyártása, értéktermelése,
gyártástechnológiája) Technológia Platform legfőbb PRIORITÁSAIT:
Azok a témák kapjanak kizárólagosan költségvetési támogatásokat, ahol:
FENNTARATHATÓVÁ fejlesztik a gyártást, szolgáltatást, (pl. új
szervezeti formációkban,..)
Infokommunikációs technológiákkal INTELLIGENS gyártásra készülnek fel,
Nagyteljesítményű , magas hatásfokú, hatékony , stb.
termelés/szolgáltatás épül ki,
Új anyagokra, új feldolgozási technológiák bevezetésére vállalkoznak
(pl. nano- , bio-, kompozit, mikro-mechanikai, .mind a termékekben,
mind a gyártásuk tehnológiájában)
Ezek részletes leírásai megtalálhatók a MANUFUTURE-HU NTP honlapján is:
www.gteportal.eu - MANUFUTURE szegmensében.
#8
A pályázatok elbírálásakor LEGYEN KIEMELT SZEMPONT a fenti prioritások
szerinti szakmai MEGFELELŐSÉG.
Ehhez a magyar szakemberek, a MANUFUTURE NTP Platform szakértői
készségel tudnak segítséget adni.
Egy pályázó KKV .pl. legyen köteles a pályázatában BEMUTATNI a
termelési, technológiai PORTFÓLIÓJÁT, azaz rámutatni, hogy a tervezett
fejlesztése, beruházása nem csupán egy periférikus vagy kiegészítő
technológiára vonatkozik, hanem egy olyan MAG-TECHNOLÓGIÁRA, amely
HÚZÓIPARÁGként válhat sikeressé.
CSAK OLYAN PÁLYÁZATOKKAL lehessen forrásokat elnyerni, ahol az
•
anyagtakaréskosság,
•
energiatakarékosság
•
CO2 kibocsájtás,
•
NULLA-selejt gyártás,
•
Teljes újrafelhasználhatóság is mind szerepel…
#9
Ingatlanberuházás, ingatlanfejlesztés esetében legyen megkövetelve, hogy
TERMELÉSSEL válik az ingatlan értéknövelővé., azaz az ingatlan x éven
belül TERMELJE ki a beruházás költségeit.
#10
OKTATÁS terén az OPERATÍV PROGARMOK KÖZÖTT legyen összhang, azaz pl.
az új, korszerű, jövő-generációs termelőrendszerei, gyárai ill.
elosztott termelői-szolgáltatói hálózatai erre felkészült majdani
munkavállalóival valósulhassanak meg.
Erre is vannak ígéretes EU-s példák, mint pl. tanuló-gyárak,
technológiai tudásközpontok,stb.

#11
A piac-közeli K+F+I nemzetközi együttműködésben, egyre sikeresebb
nemzetközi (EU és több társult ország halmazán) az EUREKA csatorna.
Kívánatos, hogy ezt a lehetőséget FOKOZOTTAN TEGYÜK elérhetővé a magyar
KKV-k számára is. EZ azért is AZONNALI intézkedést igényel, mert
2011.júliustól egy évre MAGYARORSZÁG látja el az EUREKA CHAIRMANSHIP
szerepét, és jelenleg nincs pályázási lehetőség nyitva.
Az EUREKA több modalitásban is hívná és befogadná a magyar KKV-kat,
lsd EUROSTARS, EUREKA- klaszterek, ERA-NET, MANU-NET,….
Kéretik az azonnali pályázási lehetőség meghirdetése, megnyitása,
felszabadítása,.
Mint a korábban már említett MECENATÚRA és BONUS (kiegészítve az
Innovációs CIP kapcsolattal)
#12
A megjegyzések, kérések, javaslatok EGYARÁNT vonatkoznak mjad
valamennyi Operatív Programra,
De kiemelten a GOP, KEOP, KOP, TIOP tématerületeire.

Tisztelettel
Haidegger Géza
haidegger@sztaki.hu

