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Elindult a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek
támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése

Megjelent a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztését támogató
felhívás tervezet 5 milliárd forintos keretösszeggel, mely keretében akár 60 millió forint 70-100%-os vissza
nem téritendő támogatás igényelhető. A kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021. januártól lesz
lehetőség.
A támogatási kérelmeket azon mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be amelyek:


a felhívás tervezet 1. és 2. számú szakmai mellékletében felsorolt településen valósítják meg
fejlesztéseiket,



rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel
(az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),



éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti
évben minimum 1 fő volt.



Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei.

A közép-magyarországi régióban található településeken megvalósuló fejlesztések nem támogathatók!
A pályázat keretében új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
támogatható.
A fentiek mellett támogatható továbbá:


a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés,
átalakítás, bővítés),



információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,



képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés,



gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költsége,



bérköltség-támogatás igénybevétele,



munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.
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Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:


a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum
10.000.000 forint.



a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum
60.000.000 forint.

A támogatás mértéke a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható
költség 70%-a, a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség
100%-a lehet.
A hivatalos közlemény és a felhívás tervezete itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/node/73024

Újabb 20 milliárd forint támogatás a hazai vállalatok innovációira
A munkahelyteremtést és Magyarország versenyképességének erősítését is szolgálja a PIACI KFI pályázati
konstrukció is, amelynek keretében most újabb 20 milliárd forint támogatásra pályázhatnak az érdeklődők
– jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti
és stratégiai államtitkára hozzátette: ezzel a lehetőséggel exportképes új termékek, szolgáltatások és
technológiák fejlesztése esetében élhetnek a vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek.
Az idén nyáron meghirdetett PIACI KFI pályázati konstrukció eredeti keretösszegét a nagy érdeklődés miatt
az ITM már akkor is jelentősen megemelte: így az első fordulóban 40,88 milliárd forint helyett több mint 59
milliárd forintra nyújthatott be pályázatot az a 152 projekt, amely támogató szakmai véleményt kapott. A
pályázat mostani újabb fordulója ezen az összegen felül további 20 milliárd forintot biztosít a hazai
vállalkozások innováció-ösztönzésére. Az ITM kiemelten támogatja az olyan projektek megszületését,
melyek szakmai alapú együttműködések útján jönnek létre, bevonva a hazai és nemzetközi
kutatóintézeteket, egyetemeket, üzleti partnereket, vállalatokat. A meghirdetett keretösszeg olyan új
termékek, szolgáltatások és technológiák létrehozását, kifejlesztését célozza, melyek fokozzák a magyar
gazdaság versenyképességét, exportképesek és akár új munkahelyek létrehozását is eredményezhetik –
részletezte Schanda Tamás.
A pályázatok benyújtása két szakaszban zajlik, az első szakaszban a projektötleteket lehet benyújtani
véleményezésre október 14-22. között, vagy amíg a benyújtott igények összege meg nem haladja a 100
milliárd forintot. A második szakaszban a részletes támogatási kérelmek adhatók be
legkésőbb 2021. január 29-ig.
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A PIACI KFI pályázaton belül két alprogramra lehet pályázni, az ’A’ alprogram egyénileg pályázható 100-400
millió forint összegig, míg a ’B’ alprogram csak konzorciumok számára elérhető 400-800 millió forint
összegig.
Forrás:

ITM

Kommunikáció,

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-

miniszterium/parlamenti-allamtitkar/hirek/ujabb-20-milliard-forint-tamogatas-a-hazai-vallalatokinnovacioira

Országos szinten folytatódik a Tisztítsuk meg az országot! projekt
Véget ért a Tisztítsuk meg az országot! júliusban kezdődött kísérleti szakasza, csütörtöktől országos szinten
folytatódik a program - jelentette be sajtótájékoztatón Budapesten az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős
államtitkára.
Boros Anita közölte, hogy véget ér a Hulladékradar nevű mobilalkalmazás tesztidőszaka is, csütörtöktől már
a végleges üzemmódban fogadja az illegális hulladékokról szóló bejelentéseket. Az államtitkár számít az
emberek segítségére, hiszen az applikáció már eddig is több mint 3 ezer jelzést fogadott. A tapasztalatok
alapján a szemét legnagyobb része építési és kommunális hulladék. Az illegális lerakások főképp utak,
vasútvonalak, folyópartok mentén találhatók, míg a településeken a külterületek, félreeső helyek a
legszennyezettebbek.
Boros Anita elmondta, hogy az ország hulladékmentesítése több szakaszra oszlik majd. Az összegyűjtés csak
az első lépés, hiszen az újraszennyezés megakadályozásával fenn is kell tartani a szemétmentességet, a
használható hulladékot pedig vissza kell vezetni a gazdasági körforgásba.
Az ITM javaslata - tette hozzá - települési gyűjtőpontokon biztosítaná a szemétlerakás lehetőségét, és
kiterjed a hulladékudvarok fejlesztésére is.
A projektet a sajtótájékoztatón Csepel polgármestere méltatta abból az alkalomból, hogy a kísérleti projekt
záró napján a városrész három pontjáról összesen több mint 300 köbméter hulladékot szállítottak el. A
munka költsége meghaladta a 4,3 millió forintot, de Borbély Lénárd közölte, hogy az önkormányzat ennél
sokkal többet, évi több mint 150 millió forintot fordít a hulladékok elszállítására és elhelyezésére. Az összeget
a csepeli polgárok adójából kell előteremteni, vagyis a szemetelők ekkora kárt okoznak a helyieknek - tette
hozzá.
Forrás: MTI, https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium/fenntarthatosagert-felelosallamtitkarsag/hirek/orszagos-szinten-folytatodik-a-tisztitsukmeg-az-orszagot-projekt
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Jövő nyáron indulhat a háztartási napelemes rendszerek új támogatási programja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkezdte a lakossági napelemes rendszerek kiépítéséhez
vissza

nem

térítendő

beruházási

támogatást

biztosító

program

kidolgozását.

A

családok

energiafüggetlenségét erősítő, rezsiterheit tartósan mérséklő fejlesztésekhez várhatóan 2021 júliusától lesz
elérhető az újfajta támogatás. A saját célra történő, háztáji energiatermelés feltételeinek javítása hozzájárul
a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv céljainak teljesítéséhez is. A napenergia szélesebb körű hasznosítása
érdekében a támogatott háztartási kiserőművekre a jelenlegi szaldóelszámolás helyett bruttó elszámolást
alkalmaznak majd.
A 2020 elején elfogadott Klíma– és Természetvédelmi Akcióterv 2030-ig legalább 6000 MW napenergia
termelő kapacitás üzembe állítását ösztönzi, a nagyerőművek mellett az egyéni fogyasztókra is számítva. Az
Új Nemzeti Energiastratégia kiemelt célként jelöli meg a háztartások saját energiafogyasztásának részleges
vagy teljes kiváltására termelő napelemes rendszerek telepítését. A dokumentumban rögzített ambiciózus
törekvés, hogy a következő évtized elejére legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW
teljesítményű, háztetőre szerelt napelemmel.
A készülő program előre megadott beruházási értékhatárig biztosíthat vissza nem térítendő támogatást
várhatóan a kevésbé fejlett régiókban élő, nagycsaládos háztartások számára napelemes rendszerek
telepítéséhez és a fűtési rendszerek elektrifikálásához. A jogosultak pontos köréről, a támogatási intenzitás
mértékéről és a támogatható rendszerek felső teljesítményhatáráról a következő hónapokban születhet
döntés. A terveket az Európai Bizottsággal is egyeztetni kell majd, a teljes feltételrendszer kialakítása és
véglegesítése így 2021 első felében várható.
A vissza nem térítendő támogatásban részesülő projektek a jelenlegi elképzelés szerint már nem a jelenleg
hatályos szaldóelszámolás, hanem a bruttó elszámolás szabályai között valósulhatnak meg. A
szaldóelszámolásban az éves szinten megtermelt és elfogyasztott energia különbségét kell rendezni az
áramszolgáltató felé. A bruttó elszámolásban a napelemes termelő a hálózatból vásárolt és az általa
megtermelt, azonnal el nem fogyasztott energia egységárát külön-külön határozzák meg.
Az új rendszerben a hálózatból vételezett energia árát az ellátási szerződés szerint számolják el, az lakossági
fogyasztóknál tehát az egyetemes szolgáltatás egységárával egyezhet meg. A napelemes termelő által a
hálózatba táplált energia átvételi árát szintén a későbbiekben szabják majd meg.
Az uniós szabályozással összhangban 2024. január 1-től nem lehet szaldóelszámolásra jogosító új hálózati
csatlakozást létesíteni. A 2023 végéig megkötött hálózathasználati szerződéssel rendelkező,
vissza nem térítendő támogatásban nem részesülő háztartási méretű napelemes
rendszerek

esetén

a

jelenleg

hatályos

(szaldóelszámolás) változatlanok maradnak.

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
info@szpi.hu www.szpi.hu

elszámolási

szabályok

5

KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001

E beruházások finanszírozásához továbbra is a magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek
rendelkezésére áll a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból finanszírozott kamatmentes
energiahatékonysági hitel. A minimum 10 százalékos önerővel igényelhető forrás a fűtési rendszerek
korszerűsítése, szigetelés, nyílászárók cseréje mellett megújuló energiát hasznosító berendezések
(napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk stb.) beépítésére is fordítható.
A megvalósuló beruházások mérséklik a családok rezsiterheit, a megújuló energia hazai felhasználási
arányának növelésével kímélik a környezetet, csökkentik Magyarország energiakitettségét, a fa-, szén- és
földgáztüzelés kiváltása révén a helyi levegőminőséget, a települések élhetőségét is javítják
Forrás:

ITM

Kommunikáció,

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-

miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/jovo-nyaron-indulhat-ahaztartasi-napelemes-rendszerek-uj-tamogatasi-programja

Elkészült a Kreatívipari Stratégia
Több mint száz résztvevő online jelenlétében rendezték meg a III. Kreatívipari Kerekasztalt, amelynek témáját
az elkészült Kreatívipari Stratégia 2020-2030 szolgáltatta.
„Akik ismerik a magyarokat, azok elsőként találékonyságunkat, kreativitásunkat és innovatív képességeinket
említik, amely a külföldiek szerint páratlan kultúránkban és egyedülálló nyelvünkben gyökerezik. Az az
épített és természeti környezet, ami Magyarországot és fővárosunkat jellemzi, szintén tele van kreativitással
és új gondolatokra ösztönöz.
Ezért is hozzák a nemzetközi nagyvállalatok olyan szívesen Magyarországra fejlesztő kapacitásaikat és
szaktudást igénylő tevékenységeiket. Gazdaságstratégiai megközelítésben ennek okán feladatunk, hogy
segítsünk tudatosítani erősségeinket és kiaknázni az ebben rejlő potenciált, amely hozzájárul a munkahelyek
megerősítéséhez, új munkahelyek létrejöttéhez, fenntartható gyarapodásunkhoz. A Kreatívipari Stratégia
célja erősségeink tudatosítása és a további cselekvés irányainak kijelölése az előttünk álló, 2030-ig terjedő
időszakra.” – nyitotta meg a Kerekasztalt Dr. György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős
államtitkár.
„Az elkészült Kreatívipari Stratégia megteremti az alapot arra, hogy az ágazati szereplők együttműködési
lehetőségeiket szektoron belül, és a többi iparággal kapcsolatosan is megsokszorozzák, valamint egy ágazati
ernyőszervezeten keresztül aktívan alakíthassák a hazai kreatívipar jövőjét.” – hangsúlyozta Dr. Fülöp József,
kreatíviparért felelős miniszteri biztos.
A Stratégia célul tűzi ki a rendkívül szerteágazó kreatívipar mérési
rendszerének kidolgozását, amellyel bemutathatóvá válik az ágazat
teljesítménye a magyar nemzetgazdaságon belül. Javaslatot
fogalmaz meg a hazai kreatív iparág hozzáadott értékének
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szignifikáns növelésére, exportkapacitásának fejlesztésére egyrészt az oktatás és képzés, másrészt a
támogatási rendszer fejlesztése, valamint a szereplők együttműködését megerősítő érdekképviseleti
szervezet létrehozása által. A Stratégia céljainak megvalósítását a közeljövőben induló mintaprogramok
támogatják.
A közel egyéves stratégiai tervezés lezárásaként az eseményen megköszönték a stratégiaalkotásban
résztvevők áldozatos és konstruktív munkáját és a Kerekasztal résztvevőinek együttműködését.
Segítségükkel és támogatásukkal, hasznos észrevételeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kreatív
szektor következő 10 évét meghatározó fejlesztési célok megalapozottan, a szakmai javaslataiknak
megfelelően kerüljenek kijelölésre, és ezáltal közös irányok kerüljenek meghatározásra 2030-ig.
A

Kreatívipari

Stratégiához

kapcsolódó

háttéranyag

ide

kattintva

érhető

el:

https://www.kormany.hu/download/0/74/e1000/kreativipari-strategia_infografika.jpg
Forrás:

ITM

Kommunikáció,

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-

miniszterium/hirek/elkeszult-a-kreativipari-strategia

Kétszáztíz település nyert falu- és tanyagondnoki buszra forrást
Kétszáztíz település nyert el összesen hárommilliárd forintnyi támogatást a Magyar falu program keretében
a falu- és tanyagondnoki szolgálat működését segítő busz vásárlására - jelentette be Gyopáros Alpár modern
települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Elmondta, hogy második alkalommal írták ki ezt a pályázatot, amely a magyar sajátosságnak számító
rendszer működését segíti elő.
Hangsúlyozta: a kistelepülések működésének megkerülhetetlen szereplőivé váltak mára a falu- és
tanyagondnokok, akiknek az a feladata, hogy igyekezzenek segíteni a helyben tapasztalható
intézményhiányon, így jellemzően a környező települések óvodáiba, iskoláiba szállítják a gyerekeket, vagy
csak távolabb elérhető egészségügyi ellátásra a rászorulókat.
Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program múlt évi indulása óta a kormányzat gyakorlatilag megduplázta a
falu- és tanyagondnoki szolgálatok működési támogatását. A kiindulópont az a 2,5 millió forintos éves
támogatási összeg volt, ami a 2021-es költségvetési évre megemelkedik 4,5 millió forintra - mondta.
Szintén fontos döntésként említette a kormánybiztos, hogy míg eredetileg 600 fős volt az a lélekszám-határ,
ameddig a települések indulhattak a pályázatokon, ez a limit az idei évvel 800-ra, 2022vel pedig ezerre emelkedik.
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Kérdésre válaszolva arról beszélt: "nagyon jó eséllyel" tovább emelkedik a jövőben ez a határ, hiszen minden
olyan települést szeretnének kiszolgálni, amelyen nem érhetőek el szükséges szolgáltatások.
Hozzátette: száznál több falu jelezte, hogy élni kíván a lehetőséggel, és határon túli magyar közösségeknek
juttatná régebbi, de még működésképes buszát.
Gyopáros Alpár arról is beszélt: a Magyar falu program keretében idén 22 pályázatot írtak ki, a falu- és
tanyagondnoki buszbeszerzésé a kilencedik, amelyik lezárult; ezekkel összesen 34 milliárd forintnyi forrás
sorsáról döntöttek már, a hátralévő "körökben" pedig további mintegy 40 milliárd forintot osztanak ki.
Forrás:

MTI,

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/ketszaztiz-telepules-nyert-falu-es-

tanyagondnoki-buszra-forrast

Megnyíltak a NEA civil pályázatai
Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai.
A 2020. évi 7,7 milliárd forint összegű keret után a 2021. évi keret közel 9,3 milliárd forint.
Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2020.” című,
NEAN-KP-1-2020 jelű pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.
A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli
beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a
számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó
normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható. Ez
250.000 Ft-os növekedés a tavalyi 500.000 Ft maximális összegű támogatáshoz képest.
A pályázat beadási időszaka: 2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című, NEAO-KP-1-2021 jelű és a „Helyi
és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című, NEAG-KP-1-2021 jelű
pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett
tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai
megvalósításának támogatása révén.
A pályázatok beadási időszakai:
A

„Civil

szervezetek

működésének

biztosítására

vagy

szakmai

programjának megvalósítására és működésének biztosítására
fordítható

összevont

támogatás
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tekintetében: 2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00 között.
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című pályázati kiírás
tekintetében: 2020. november 12. 8:00 – 2020. december 11. 12:00 között.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.
A pályázati kiírások és útmutatók az alábbi linken érhetőek el: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzetiegyuttmukodesi-alap-kereteben-3/

Buszos vállalkozók számára is elérhető a Széchenyi Turisztikai Kártya
Újabb ágazat számára lesz elérhető a Széchenyi Turisztikai Kártya, a szeptember 21-én bevezetett
kedvezményes folyószámlahitel október 22-től a taxis és kisbuszos személyszállító vállalkozások számára is
igénybe vehető.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett Széchenyi Kártya Program konstrukciók folyamatosan
igazodnak a vállalkozások igényeihez, az eddigi feltételrendszer alapján a vendéglátás, szállodai és
szálláshely szolgáltatás, rendezvényszervezés, utazásszervezés, és - közvetítés, különjárati autóbuszos
személyszállítás területen működő vállalkozások igényelhették a konstrukciót, amely most Parragh Lászuló,
az MKIK elnökének javaslatára, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Turisztikai
Ügynökség szakmai támogatása mellett kiegészül a taxis és kisbuszos személyszállító vállalkozásokkal,
jellemzően mikrobuszos személyszállító vállalkozásokkal.
Az említett vállalkozások számára is a Széchenyi Turisztikai Kártya 2020. október 22-től nulla százalék
kamattal, nulla forint kezelési költséggel, nulla forint bírálati díjjal, 1, 2 vagy 3 éves futamidőre igényelhető
akár 250 millió forintig.
A Széchenyi Turisztikai Kártya országszerte igényelhető a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez
hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák és a
Kavosz Zrt. regisztráló irodáiban.
A részletes igénybevételi feltételek a www.kavosz.hu oldalon elérhetőek
Forrás:

https://mtu.gov.hu/cikkek/buszos-vallalkozok-szamara-is-elerhet-a-szechenyi-turisztikai-kartya-

1938
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Elindult a Wines of Hungary weboldal
Mostantól www.winesofhungary.hu címen angol nyelven is elérhetők a bor.hu aktuális hírei, eseményei, a
hazai szőlőfajtákról és borokról szóló tudástára.
A www.winesofhungary.hu részletesen bemutatja hazánk borvidékeit, szőlőfajtáit és borstílusait, de
megtalálható rajta több, mint 300 magyar borászat is. Az oldal célja, hogy a magyar borkultúra iránt
érdeklődők (kereskedők, borszakértők ugyanúgy, mint a hétköznapi borfogyasztók) megtaláljanak minden
információt a hazai borkészítésről, a borszakma múltjáról és jelenéről.
A borászatkereső adatbázis folyamatosan bővül. Tekintettel arra, hogy minden magyar borászat számára
térítésmentesen elérhető a regisztráció, az oldal egyre pontosabb képet ad hazánk nagy nevű és kevésbé
ismert kis borászatairól, az egy-egy borvidéken megtalálható termelők sokszínűségéről.
A borászatkereső segítséget nyújt többek között, ha a látogató olyan borászatot keres,


amely étkezési lehetőséggel egybekötött borkóstolókat tart,



amely saját szállással is rendelkezik,



amely a látogató által keresett, meghatározott bortípusokat készít,



ahol bankkártyát vagy épp SZÉP-kártyát is elfogadnak,



amely akadálymentesen megközelíthető.

Forrás: https://mtu.gov.hu/cikkek/elindult-a-wines-of-hungary-weboldal-1960

Elektronikus tananyag készült a VENDÉGEM alkalmazáshoz
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elektronikus tananyagot készített az ingyenes VENDÉGEM
egyszerűsített szálláshelykezelő szoftverhez. A moduláris oktatóanyag segítséget nyújt minden menüpont
és funkció áttekintéséhez, az egyes anyagrészek végén kérdésekkel tesztelhető a megszerzett tudás.
Az MTÜ a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára ingyenesen biztosítja a
VENDÉGEM egyszerűsített szálláshelykezelő alkalmazást. A szoftveren keresztül nem csak az adott
szálláshely vendégeinek adminisztrációja végezhető el gyorsan, de a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ felé a napi adatszolgáltatás is egy gombnyomással teljesíthető.
Az alkalmazást ma már több mint 29.000 szálláshelyen használják. Mivel a nagyszámú felhasználó digitális
előképzettsége jelentősen eltér, így immár nem csak felhasználói kézikönyv, oktatóvideók, a
nyár folyamán több online oktatási kurzus, hanem egy állandóan elérhető
elektronikus tananyag is készült az alkalmazás felhasználóinak.
A tananyag kilenc részben mutatja be a szoftver használatának
folyamatát. Minden egységben alap és kiegészítő információkat,
valamint hasznos tippeket is talál az olvasó. Az egyes
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modulokat az instrukciókat követve lehet elvégezni. Az adott tanegység végén ellenőrző kérdésekkel
mérhető az elsajátított tudás mélysége.
A teljes tananyag áttekintése és az összes ellenőrző kérdés helyes megválaszolása segítséget nyújt abban,
hogy a szoftver alkalmazói magabiztos felhasználóvá váljanak a mindennapokban. Az elektronikus tananyag
az https://info.vendegem.hu/oktatoanyag oldalon érhető el.
Forrás: https://mtu.gov.hu/cikkek/elektronikus-tananyag-keszult-a-vendegem-alkalmazashoz-1906

Október 16-tól megindul az agrártámogatások előlegfizetése
Október 16-tól megindul az agrártámogatások előlegfizetése - jelentette be az agrárminiszter.
Nagy István hangsúlyozta: a közös agrárpolitika keretében négy nagy támogatási jogcímcsoporton - a
közvetlen támogatások, a Vidékfejlesztési Program pályázatai, a nemzeti támogatások és a piaci
támogatások csoportján - keresztül a magyar agrárium évente átlagosan 700 milliárd forint támogatásban
részesül, a tavalyi kifizetések elérték a 793 milliárd forintot.

Az idén a gazdálkodók 169 ezer egységes

kérelmet nyújtottak be, ötmillió hektár mezőgazdasági területre. Ezekből három nagy támogatási forma
esetében fizetnek előleget az egységes kérelmekben jelzett támogatási igények után - mondta a miniszter.
Az előleg mértéke a közvetlen támogatásoknál kérelmenként maximum 70 százalék, a területalapú
vidékfejlesztési támogatásoknál - mint például az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés vagy az ökológiai
gazdálkodásra történő átállás támogatása - maximum 85 százalék lehet - ismertette. A gazdálkodók által
idén benyújtott egységes kérelmekre a Magyar Államkincstáron keresztül - az előleget és az előlegfizetés
lezárulta után november 1-jét követően fizethető részfizetéseket is beleszámítva - még 290 milliárd forintot
fizetnek ki - emelte ki. Ebből a tervek szerint több mint 232,5 milliárd forint a közvetlen támogatásokhoz,
37,5 milliárd forint a területalapú vidékfejlesztési támogatásokhoz, 15,5 milliárd forint pedig olyan nemzeti
agrártámogatásokhoz kapcsolódik, mint például az állattartók átmeneti nemzeti támogatása, ötmilliárd
forintot pedig már kifizettek az uniós krízistartalék maradványából.
Nagy István közölte: az előlegfizetés fő célja, az őszi munkák zavartalan elvégzésének, a termelők pénzügyi
stabilitásának, likviditásának biztosítása.

A miniszter szerint prioritást élvez, hogy minél több termelő

részesülhessen előrehozott kifizetésben, és minden jogcímen elinduljon az utalás, amelyen arra van
lehetőség. Megjegyezte: a területalapú támogatásokon túl egyes kulcságazatokat célzottan segítő
támogatások - mint például a tejelő tehenek vagy az anyajuhok után kapható támogatások - kifizetését is
megkezdik.
Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke elmondta: az
előlegkifizetéseket a kisebb ügyfelekkel kezdik. Kiemelte: 7800 levelet
küldtek ki az egységes kérelmekkel kapcsolatosan pontosításért, a
MÁK elnöke azt kérte, hogy a megszólított gazdák minél
gyorsabban válaszoljanak ezekre a mihamarabbi kifizetés
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érdekében. A MÁK 2016-tól előzetes elbírálással is segíti a gazdákat, hogy mindenki pontosan tudja, mire
számíthat - emlékeztetett Mészáros József. Azt is kérte a gazdáktól, hogy a kérelmeket elektronikusan adják
be, mert így gyorsabb a feldolgozás, és a gazdák is gyorsabban jutnak a pénzükhöz.
Forrás: MTI, https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/oktober-16-tol-megindulaz-agrartamogatasok-elolegfizetese

Megjelent a „VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1-20
kódszámú) felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától van lehetőség. Az igényelhető támogatás
összege 15.000 euró. A felhívásban nagy segítséget jelent a gazdáknak, hogy eltörlésre került a pályázatok
benyújtásához szükséges főállású kötelezettség, mert a feltétel rendkívül leszűkítette a pályázók listáját.
Nagyon kevés az a főállású egyéni vállalkozó vagy őstermelő, aki a 3000-6000 euró éves árbevétellel vagy
üzemmérettel rendelkezik, ugyanis főállásban akkora összegből nehéz fenntartani egy gazdaságot, valamint
megélni is belőle. Újdonságot jelent még, hogy a támogatói okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül
kifizetésre a támogatási összeg első részlete, valamint a kiválasztási kritériumoknál sokkal hangsúlyosabb
szerepet kapnak az objektív értékelési szempontok.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint. A támogatói okirat hatályba
lépésétől számított 4. naptári év december 31. napjáig kell teljesíteni az üzleti tervben vállalt
kötelezettségeket. A támogatást 5 évre kapják, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. Az okirat
hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt
végrehajtását.
A kedvezményezett vállalja, hogy az üzemmérete nem csökken 3000 euró STÉ érték, vagy a mezőgazdasági
termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó
árbevétele a 3000 euró alá, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott
Támogatói Okiratot.
Legkésőbb a hatálybalépésétől számított 4. év végére meg kell, hogy haladja a 6000 euró STÉ üzemméret
értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből
származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette
vállalását és kapott támogatói okiratot. A kötelező képzésen való részvételt teljesíteni kell a
záró kifizetési kérelem benyújtásáig, amely a kedvezményezett számára
térítésmentes.
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A projekt működtetési időszakának végéig köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági
termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.
A projekt kizárólag a meghatározott vidéki térségekben valósítható meg, amelyek a következők:


népesség 10 ezer főnél kevesebb;



10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;



nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz
tartozó települések.



a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet
esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a
jogosult településen, vidéki térségekben volt.

Támogatást igénylők köre:


őstermelők;



mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók;



szociális szövetkezetek.

Őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni
vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési
időszak végéig fent kell tartania és a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben
legalább 3000 euró STÉ, de legfeljebb a 6000 euró STÉ üzemmérettel kizárólagosan rendelkezik.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6-tól szakaszosan, előreláthatólag 2021. december 17ig vagy a rendelkezésre álló 2,5 milliárd forintos forrás kimerüléséig van lehetőség. A benyújtásra nyitva álló
első szakasz 2020. november 20-ig tart. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező
támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus
felületén.
A pályázati felhívás és annak mellékletei itt érhetők el: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1

A Közép- és Dél-dunántúli Térség irodáinak, tanácsadóinak elérhetőségei a következő linkre
kattintva találhatóak meg:
https://www.szpi.hu/irodak/kozep--es-del-dunantuli-terseg
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