
„Tőlünk függ minden, csak akarjunk!” 
Széchenyi István 
 
 



1. Foglalkoztatás dinamikus növelése 
→ Minden GOP-os pályázatban alapelem 

2. Növekedés  
→ Stratégia alkotás 
→ Kitörési pontok meghatározása 
→ Pályázatok kiírása 

3. KKV fejlesztés 
→ A gazdaság stabil pillérei a mikro-, kis-, és középvállalkozások 

Az Új Széchenyi Terv 
kiemelt céljai  

Presenter
Presentation Notes
Az Új Széchenyi Terv teljes időszakára - 2011 és 2013 közötti - 2020 milliárd forint európai uniós támogatás és további jelentős hazai forrás és pénzügyi eszköz áll rendelkezésre elsősorban a hazai kis, és középvállalkozások számára. Az Új Széchenyi Terv most induló pályázati csomagjában 1100 Mrd Ft értékben kerül meghirdetésre összesen 93 pályázati kiírás. A konstrukciók a nemzetgazdasági stratégiában meghatározott kitörési pontok szerint juttatják forráshoz az érdeklődő pályázókat.Az ÚSZT célja Az Új Széchenyi Terv által megadott irányvonalak mentén egy olyan összehangolt EU-s és hazai forrásokat is magába integráló pályáztatási rendszer kialakítása és működtetése, ami a stratégiához igazodva a rendelkezésre álló forrásokat tervezetten, koordináltan osztja el a gazdasági szereplők között. Így a források közvetlenül vagy közvetve gazdaságfejlesztési célokra kerülnek elköltésre. A cél az, hogy a fejlesztési források felhasználása gyors, egyszerű feltételek mellett valósulhasson meg, így szolgálva a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás emelkedését.Az Új Széchenyi Terv a magyar gazdaság talpra állításához, és felemelkedéséhez szükséges gazdaságfejlesztési feladatokat szervezi stratégiai egységbe. A talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja alcímű ÚSZT ehhez 7 kitörési pontot, fejlesztési területet jelöl meg. A 7 kitörési pontból 4 ágazati, 3 pedig horizontális.Gyógyító Magyarország – EgészségiparMegújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztésOtthonteremtés – LakásprogramVállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés Tudomány – Innováció – NövekedésFoglalkoztatásKözlekedés-fejlesztés – Tranzitgazdaság



2011-2013 
2000 milliárd 

Cél: Magyarország hosszú távú 
fejlődésének elősegítése, 

hozzájárulás a tartós növekedés 
megkezdéséhez és 

fenntartásához 

1. Gyógyító Magyarország – 
Egészségipari Program 

2. Zöldgazdaság-fejlesztési 
Program 

3. Vállalkozásfejlesztési 
Program 

4. Tudomány – Innováció 
Program 

5. Foglalkoztatási Program 

6. Közlekedésfejlesztési 
Program 

Új Széchenyi Terv 



Megújult fejlesztéspolitika 

→  Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés  
→ Felesleges jelentéstételi kötelezettség eltörlése  
→ Többszörös hiánypótlások eltörlése  
→ Kétfordulós eljárás megszüntetése  

→Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok  
→ Technikai egyszerűsítések: 

→ Elektronikus pályáztatás  
→ Rövidebb adatlapok (40-60 → 8 oldal)  
→ Csökkennek az adatmezők (700 → 150)  
→ Egyszerűbb nyilatkozattétel (1 lap), mellékletek 

számának csökkentése  

Presenter
Presentation Notes
Egyszerű és hatékony pályázati rendszerEgy új, jelentősen egyszerűbb, rugalmas, az állampolgárok elvárásainak megfelelni képes fejlesztéspolitikai rendszerben osztjuk el a forrásokat. A megújulás a teljes intézményi és jogszabályi környezetet, illetve magát a támogatási rendszert, pályázati folyamatot is érinti. A régi szabályozás és a 24 jogszabály helyét egyetlen kormányrendelet veszi át, amely így megszünteti a párhuzamosságokat és a bürokratikus akadályokat, valamint egységes szerkezetben tartalmazza az intézmények közötti feladatmegosztást, a pályáztatás és a finanszírozás szabályait. Ez fontos változás, amely egyszerre növeli az átláthatóságot és a jogbiztonságot.



Megújult pályázatkezelési 
folyamat 

1. Pályázatkezelési folyamat 

→ Társadalmi egyeztetés a kiírást megelőzően 

→ Egyszerűsített eljárásrendek 

→ Kifizetések felgyorsítása 

2. MAG Zrt-ben történt változások 

→ A támogatásközvetítés céljainak tudatos támogatása 

→ Részvétel a szabály- és eljárásrend kialakításban 

→ Új típusú ügyfélszolgálat: Projekt Partneri rendszer, tanácsadás 

→ Partneri kapcsolat erősítése ügyfeleinkkel 

→ Kiszámíthatóság megteremtése 

Presenter
Presentation Notes
A nehézkesen működő intézményrendszert a pályázók érdekében felváltja egy szolgáltató jellegű szervezeti háló, amely a növekedni, új munkahelyeket teremteni képes vállalkozásokat, intézményeket segíti céljaik megvalósításában. Az új kormányrendelet előírásai összehangolt, átlátható és egységes működésre késztetik a közreműködő szervezeteket. A Projekt Partneri Rendszer célja, hogy a MAG Zrt. ügyfelei minden pályázatuk esetében egy csatornán keresztül, egy adott személytől, a Projekt Partnerüktől kapjanak hiteles, naprakész tájékoztatást a pályázat teljes életútja során. 



Az Új Széchenyi Terv Infopontok 
feladatai 

Az Új Széchenyi Terv pályázatai 
fogászati vállalkozások számára 



A magyarországi fogászati turizmus területén működő 
magyar fogászati vállalkozások versenyképességének 
javítása és hálózati innováció keretében megvalósuló 
összehangolt piacfejlesztéshez kapcsolódó támogatás 

GOP-2011-1.3.1/F  és KMOP-2011-1.1.4/F 

  a pályázat célja, hogy a fogászati turizmusban érdekelt 
fogászatok támogatása révén, a szakma összefogása mellett, 

Magyarország versenyképessége javuljon olyan hálózati 
innováción alapuló összehangolt fejlesztésen keresztül, melynek 
köszönhetően a fogászati vállalkozások szolgáltatás minőségi, 

technológiai felkészültségének, operatív teljesítőképességének a 
szintje a nemzetközi versenyhelyzetben helytállva, 

kimutathatóan nő.  

Innováció a fogászatban 

Presenter
Presentation Notes
Magyarország piacvezető szerepet tölt be Európában a határokon átnyúló fogászati szolgáltatások, a fogászati turizmus terén. A kontinens fogászati turizmusának közel 40 százaléka hazánkba irányul. Évente több tízezer külföldi állampolgár ellátásával együtt az ágazat, éves szinten – a szolgáltatásban együttműködő társágazatok bevételén túl – több mint 60 milliárd forint értékű, közvetlen fogorvosi szolgáltatásokhoz köthető bevételt termel. A magyar fogászati turizmus, az orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségturisztikai szektor zászlóshajója. 



  

Kik pályázhatnak? 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
nettó árbevételének legalább 50%-a fogászati 
ágazathoz kapcsolódó tevékenységekből származik 

Mekkora a támogatás összege? 3 – 30 millió forint 
Budapesten: 3 – 20 millió forint 

Mekkora a támogatás mértéke? 65 % 

Mekkora az előleg mértéke? 25 % előleg igényelhető 

Mikortól adható be a pályázat? tervezett benyújtási határidő:  
2012. január 16.- 2013. március 31-ig 

Innováció a fogászatban 
GOP-2011-1.3.1/F vagy KMOP-
2011-1.1.4/F  (tervezet) 
 

A társadalmi egyeztetés december 12-én lezárult. Az itt feltüntetett 
adatokhoz képest módosulhat a végleges kiírás! 

Presenter
Presentation Notes
Pályázó tevékenységi körének meghatározása: A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak, amelynek érvényes működési engedélye rendelkezik a 13-as csoportba vagy GYS5 csoportba tartozó szakmai egészségügyi kóddal és az utolsó teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevételének legalább 50%-a a TEÁOR ’08 szerint 86.23, 86.90 vagy 32.50 valamelyikéhez kapcsolódó fogászati ágazathoz kapcsolódó tevékenységekből származik. Támogatható tevékenységek köreMunkatársak alkalmazásaEszközbeszerzésInformációs technológia-fejlesztésPiacra jutás támogatásaTanácsadás igénybe vétele a fogászati ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények adaptálása céljából 



A magyarországi fogászati turizmus területén működő magyar 
fogászati vállalkozások versenyképességének javítása és hálózati 
innováció keretében megvalósuló összehangolt piacfejlesztéshez 

kapcsolódó támogatás 

2011-ÚSZT-TU-2 

 Az egészségturizmus, és azon belül is kiemelten a fogászati 
turizmus az Új Széchenyi Terv fejlesztéspolitikai programban 

meghatározottak szerint a magyar gazdaságfejlesztés és 
fenntartható növekedés egyik kitörési pontja.  

Fogászati turizmus pályázat 

Presenter
Presentation Notes
Magyarország piacvezető szerepet tölt be Európában a határokon átnyúló fogászati szolgáltatások, a fogászati turizmus terén. A kontinens fogászati turizmusának közel 40 százaléka hazánkba irányul. Évente több tízezer külföldi állampolgár ellátásával együtt az ágazat, éves szinten – a szolgáltatásban együttműködő társágazatok bevételén túl – több mint 60 milliárd forint értékű, közvetlen fogorvosi szolgáltatásokhoz köthető bevételt termel. A magyar fogászati turizmus, az orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségturisztikai szektor zászlóshajója. Szakembereink tudása és elkötelezett munkája révén hazánk méltán érdemelte ki a fogászati szolgáltatások terén elért piacvezető pozíciót, azonban az egyre erősödő nemzetközi versenyben a jelenlegi szerep megőrzéséhez ez önmagában már nem elegendő.A dinamikusan bővülő piac további lehetőségeinek megragadása érdekében szükség van a terület tudatos, célzott megerősítésére. A szolgáltatók fejlesztése mellett elengedhetetlen a szolgáltatást igénybe vevők bizalmát erősítő, egyenletesen magas színvonalat garantáló minőségbiztosítási rendszer kialakítása, valamint összehangolt, hatékony piacszerző és szervező tevékenység indítása. 



  

Keretösszeg 1 milliárd forint 

Kik pályázhatnak? 
GOP-2011-1.3.1/F vagy KMOP-2011-1.1.4/F nyertes 
pályázók 
fogászati vállalkozások, egyéni vállalkozók 

Mekkora a támogatás összege? 10-30 millió forint 

Mekkora a támogatás mértéke? 78 % 

Mikortól adható be a pályázat? tervezett benyújtási határidő:  
2012. március 1-től 2012. május 31-ig  

Fogászati turizmus pályázat 
2011-ÚSZT-TU-2 (tervezet) 
 

A pályázati felhívás kidolgozás alatt. Az itt feltüntetett adatokhoz 
képest módosulhat a végleges kiírás! 

Presenter
Presentation Notes
Jelen pályázatban a fogtechnikai vállalkozások nem vehetnek részt!



  

Fogászati turizmus pályázat 
2011-ÚSZT-TU-2 
 

Támogatható projektek: 

 belföldön megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű turisztikai vonzerővel bíró magyar fogászati 
vállalkozások operatív működtetésén belül a nem orvosi célú 
munkafolyamatok versenyképesség javítását célzó 
minőségfejlesztése 

 a vállalkozás működéséhez kapcsolódó nemzetközi betegküldő-
piac fejlesztése 

 a vállalkozás innovációs hálózati struktúrába szervezett 
működésének javítása és egységes operatív koordinációjának 
kialakítása 

 



  

Mikrovállalkozások fejlesztése 
GOP-2011-2.1.1/M és  
KMOP-2011-1.2.1/M 

A pályázati kiírás célja a mikrovállalkozások eszközbeszerzéseinek és 
információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy 

versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. 

Kik pályázhatnak? Mikrovállalkozások, amelyek árbevétele nem éri el 
a 200 m Ft-ot 

Mekkora a támogatás összege? 1-4 millió forint támogatás 
1-8 m Ft kedvezményes mikrohitel 

Mekkora a támogatás 
mértéke? 

Max. 45% támogatás 
Max. 60% hitel 

Mekkora az előleg mértéke? Nem igényelhető előleg 

Milyen költségek 
támogathatók? 

• Eszközbeszerzés 
• Információs technológiai fejlesztések  
• Ingatlanvásárlás és fejlesztés 

ÖNERŐ 
min.10% 

TÁMOGATÁS 
1-4 millió forint 

30-45% 

MIKROHITEL  
1-8 millió forint 

projektérték 45-60%-a 

Presenter
Presentation Notes
Fogászati vállalkozások nyertek ebben a pályázati kiírásban is támogatást. Jellemzően vagy rendelő helyiség megvásárlására, vagy fogászati berendezések beszerzésére.A KKV-k versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük.Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.



Gazdaságfejlesztési pályázatok beadási 
határidejének meghosszabbítása 

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 

Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása  

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása  

Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának 
támogatása  

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és 
középvállalkozások részére 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

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

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása  

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  
 

Presenter
Presentation Notes
A konkrét, meghosszabbított beadási határidőket az egyes pályázati kiírások rövidesen megjelenő módosított pályázati útmutatói fogják tartalmazni. 



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu    
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 

Infovonal: 06 40 638-638  
MAG Zrt. 

honlap: www.magzrt.hu    
e-mail: info@magzrt.hu 

Infovonal: 06 40 200 617 

Presenter
Presentation Notes
Folyamatosan bővülő információs hálózat várja a KKV-kat. A jelenlegi 19 pontot több 100-ra bővítjük. Az ÚSZT pályázati kézikönyv letölthető mindkét honlapról, a MAG honlapon a címlapon, a hasznos kiadványoknál található. Az ismertetett pályázatokkal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket 2011.01.31-ig a Partnerségi egyeztetés keretében várjuk! www.ujszechenyiterv.gov.hu/partnerseg 

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/�
mailto:ujszechenyiterv@nfu.gov.hu�
http://www.magzrt.hu/�
mailto:info@magzrt.hu�


Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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