KÖZLEMÉNY
A HU0008-05 számú, „Vállalkozások közötti együttműködések erősítése” című Phare
program 3. komponensének keretében, támogatott tanácsadás igénybevételére
meghirdetett, zártkörű pályázat feltételeinek módosulásáról.
1. Növekvő támogatási arány
Az egy vállalkozói együttműködés által igénybe vehető támogatás összege és mértéke az
alábbiak szerint változik:
„A támogatás mértéke vállalkozói együttműködésenként maximum 4 millió forint.
A maximális támogatási hányad:
• Amennyiben a program teljes futamideje alatt igénybevett tanácsadói szolgáltatás
(tehát nem a támogatás!) értéke a nettó 8 millió forintot nem éri el, úgy az igényelhető
támogatás aránya legfeljebb a tanácsadás értékének 57%-a.
• Amennyiben a program teljes futamideje alatt igénybevett tanácsadói szolgáltatás
(tehát nem a támogatás!) értéke összesen a nettó 8 millió forintot eléri, úgy az
igényelhető támogatás aránya legfeljebb a tanácsadás értékének 50%-a, valamennyi
támogatás igénylés esetében (tehát a 8 millió forintot el nem érő rész esetében is).
A program teljes futamideje alatt egy vállalkozói együttműködés többször is részesülhet
támogatott tanácsadásban. 50%-ot meghaladó támogatási arány esetén 1 egy vállalkozói
együttműködés legfeljebb annyi tanácsadói támogatási kérelmet nyújthat be, hogy az
igénybevett tanácsadás értéke a teljes időszak alatt ne érje el a nettó 8 millió forintot.
Amennyiben egy vállalkozói együttműködés a program futamideje alatt mindvégig csak 50%ot meg nem haladó támogatási arányú tanácsadást vesz igénybe, tehát egyetlen
tanácsadáshoz sem igényel 50%-ot meghaladó arányú támogatást, egy időben több
támogatási kérelmet is benyújthat, és a program futamideje alatt benyújtható támogatási
kérelmeinek a száma nem korlátozott, de természetesen csak addig, amíg a támogatott
tanácsadásra rendelkezésre álló keret nem merül ki.”
2. Tanácsadási területek
2006. szeptember 15-ét követően támogatott tanácsadás az alábbi területeken vehető igénybe:
1. Menedzsmentfejlesztés
2. Technológiai fejlesztés
3. Általános és szektor-specifikus EU információk, európai uniós szabályokkal
kapcsolatos tanácsadás
4. Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, projektmenedzsment
5. Hitelkérelmek összeállítása
6. Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítése
7. Piackutatás, igényfelmérés
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Amennyiben a program teljes futamideje alatt az igényelt támogatási arány legalább egyszer meghaladja az
50%-ot.

8. Jogi tanácsadás, jogi képviselet
9. Közbeszerzési tanácsadás
10. Pénzügyi tanácsadás
11. Belföldi partnerkeresés
12. Külföldi partnerkeresés
13. Informatikai rendszerfejlesztési tanácsadás
14. Honlapkészítés és karbantartás
15. Arculat tervezés és –kialakítás (logo, levélpapír, névjegykártya, boríték, dosszié, stb.)
16. Marketing tanácsadás
17. Elektronikus kereskedelem fejlesztése
18. Minőségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése
19. Energiahatékonysági átvilágítás (energiaaudit)
20. Környezetvédelmi audit
21. Logisztikai tanácsadás
22. Műszaki tanácsadás I: magas- és mélyépítészeti tervezés
23. Műszaki tanácsadás II: műszaki ellenőrzés
3. A tanácsadás megkezdésének időpontja
A Tartalmi leírás és eljárásrend 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A tanácsadói segítségnyújtás időtartama a vállalkozó által benyújtott támogatási kérelem
benyújtásának dátumával (a postai feladás dátuma) kezdődhet és a szerződésben
meghatározott határidővel kell zárni. A támogatási szerződés aláírása előtt a vállalkozó a
tanácsadást saját kockázatára veheti igénybe, annak tudatában, hogy támogatási kérelmét a
benyújtott kérelmeket elbíráló bizottság elutasíthatja. A támogatási szerződés a támogatási
igényben jelzett időpontok és időtartam figyelembevételével kerül elkészítésre. A szolgáltatás
nyújtásának végső határideje 2007. május 31”.
Ennek megfelelően a vállalkozó és a tanácsadó között megkötendő Megbízási Szerződés I.1.
pontját a szerződést kötő felek értelemszerűen megváltoztatathatják az alábbiak szerint:
„Jelen szerződés alapját a Megbízó által a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz a
HU0008-05 program 3. komponense keretében támogatott tanácsadói szolgáltatás
igénybevételére 200………. -én benyújtott támogatási kérelem képezi. Megbízó kijelenti, hogy
tudatában van annak, hogy támogatási kérelmét a benyújtott kérelmeket elbíráló bizottság
elutasíthatja, amely esetben a jelen megbízási szerződésben rögzített megbízási díjat teljes
egészében saját forrásból fedezi. Megbízó kijelenti, hogy az ehhez szükséges forrással
rendelkezik.”

4. Kiktől vehető igénybe tanácsadás?
Támogatott tanácsadás igénybe vehető mindazoktól a tanácsadóktól, akiket az MVA a
programhoz kapcsolódóan, vagy attól függetlenül (általános akkreditáció) akkreditált,
regionális hovatartozástól függetlenül. Az akkreditált tanácsadók listája megtekinthető az
MVA honlapján (www.mva.hu).
A jelen közleményben foglalt változtatások a 2006. szeptember 15. után beérkezett
pályázatokra vonatkoznak.

