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Vezetői összefoglaló
Ezen dokumentumban Fehér Éva a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamrában és az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.-ben valamint az
IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. sajtóban megjelent tevékenységét
mutatom be.
Fehér Éva 2000-ben alapította az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs
Kft-t egy munka befejezésére. A cég azóta nyereségesen működik immár 15 éve.
Eleinte

weboldal

készítéssel,

szoftverfejlesztéssel

foglalkozott,

mára

már

pályázatírással és felnőttképzéssel is bővült tevékenysége.
Cége felépítése közben 2003-2005-ig osztályelnök majd a 2005-2008-as
ciklusban a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatási alelnöki
posztját töltötte be. Ez alatt a pár év alatt elkészült a tagozat stratégiája,
közreműködött a CSMKIK és az MKIK informatikai stratégiájának és a szolgáltató és
minősítő rendszer kidolgozásában. Valamint az M5 autópálya alapítvány titkára volt.
2014-ben a kamara 20. évfordulóján átvehette a kamarai emlékérem arany
fokozatát.
Továbbiakban Fehér Éva Kamarai tevékenységéről megjelent cikkek valamint
az IR Kft. által ismertetett pályázati kiírások, tájékoztatók a TICAD (Tisza vízgyűjtő
területének integrált fejlesztése), a cég 10 éves évfordulójának cikke - melyek a
szegedi sajtóban megjelentek- lesznek olvashatóak 2004 és 2015 között.
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Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipakamara- Kamarai
Futárban megjelent cikkek 2007-2008-ig:
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Lapcom Zrt.(delmagyar.hu) által kiadott cikkek:
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A pólusoknak össze kell fogni a jövőért
Botka László szegedi polgármester, Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem
rektora és Fehér Éva, a megyei iparkamara alelnöke is aláírta tegnap
Budapesten azt a memorandumot, amely a fejlesztési pólusok innovációs és
gazdasági erősítését tűzte ki célul.
2006.03.17. 14:19

Budapesten kívül Pécset, Szegedet, Debrecent, Miskolcot és Győrt, valamint a
közép-dunántúli régióban a Székesfehérvár–Veszprém tengelyt jelölte ki a kormány
fejlesztési pólusként. Tegnap a felsorolt nagyvárosok polgármesterei, rektorai és
iparkamara vezetői, valamint francia szakemberek tanácskoztak Budapesten. Az
európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, Baráth Etele a rendezvényen
elmondta: az a cél, hogy a 2007–2013 közötti időszakra szóló II. Nemzeti fejlesztési
terv operatív programjait Magyarország júniusban hivatalosan is beadja az Európai
Uniónak, és ezekbe már beépüljenek a fejlesztési pólusok elgondolásai is.
Ismeretes: a fenti időszakban megháromszorozódik a hazánkba érkező uniós
támogatás összege.
– Szeged városa jól áll ebből a szempontból, hiszen a Szeged 2015 tanács már
kidolgozta a legfontosabb projekteket az egyetemmel és a helyi gazdasági élet
meghatározó szereplőivel – nyilatkozta lapunknak a tanácskozást követően Botka
László. A szegedi polgármester hangsúlyozta: a fejlesztési pólusok kialakítása nem
csupán a kijelölt régióközpontok fejlesztését jelenti. Az ország
versenyképességének növelése céljából a városoknak nem egymással kell
versenyezniük – magyarázta a polgármester –, hanem együtt kell működniük
egymással, illetve a vonzáskörzetükbe tartozó településekkel. A jelenlévők –
Szeged részéről a polgármester, Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora
és Fehér Éva, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke – a
tanácskozás végén aláírták azt a memorandumot, amely a fejlesztési pólusok
innovációs és gazdasági fejlesztését tűzte ki célul.
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Kiemelt adózók: huszonkilencen a régióban
A 2007 elejétől hatályos jogszabályváltozások alapján 29 dél-alföldi vállalkozás
került az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságához (APEH KAIG). E cégek
összesített adóteljesítménye 2006-ban mintegy 135 milliárd forint volt – közölte
Juhász István, az APEH KAIG igazgatója.
FEKETE KLÁRA (DÉLMAGYARORSZÁG) - 2007.04.23. 14:19
A 2007 elejétől hatályos jogszabályváltozások alapján 29 dél-alföldi vállalkozás
került az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságához (APEH KAIG). E cégek összesített
adóteljesítménye 2006-ban mintegy 135 milliárd forint volt – közölte Juhász István,
az APEH KAIG igazgatója azon a tájékoztatón, amelyet a Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen rendeztek meg Szegeden.
Januártól az ország valamennyi régiójából az APEH KAIG-hoz tartoznak azok a
cégek, melyek számított adóteljesítménye elérte vagy meghaladta a 2,2 milliárd
forintot – mondta Juhász István, a KAIG igazgatója. Országosan összesen 631 ilyen
adózónál változott az adószám utolsó két karaktere és tartozik a jövőben
Budapesthez, s e cégek adják az országos adóteljesítmény mintegy 40 százalékát.
A dél-alföldi régióból 29 adózó került az igazgatósághoz, összesített
adóteljesítményük mintegy 135 milliárd forint volt tavaly, a legnagyobb cégé pedig
megközelítette a 20 milliárd forintot. A kiemelt adózók a régió
adóteljesítményének egy hetedét adják, ugyanakkor gazdaságban betöltött
szerepük ennél lényegesen nagyobb, mivel a kapcsolódó vállalkozásokkal,
alvállalkozókkal, beszállítókkal együtt becsült gazdasági teljesítményük akár az
egyharmados arányt is meghaladhatja. Fehér Éva, a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke elmondta, a kiemelt adózók 80 százaléka tagja a
kamarának.
Az ágazati besorolás alapján a 28 adózó közül 17 cég a feldolgozóipar, illetve az
energiahordozó-bányászat, 5 vállalkozás a kereskedelem és vendéglátás területén
tevékenykedik. Ebben az adózói körben csupán egy építőipari cég szerepel, és nincs
köztük mezőgazdasági vállalkozás – mondta az igazgató. A KAIG-hoz került cégek
körében az adózási fegyelem és a jogkövető magatartás messze átlag feletti, az
elmúlt esztendőben csupán 400 millió forintnyi adóhiányt állapított meg náluk a
hatóság, ami az összesített 135 milliárdos adóteljesítményhez viszonyítva
elenyésző.
A kiemelt adózók számára nem jelent többletterhet, hogy a KAIG-hoz kerültek,
hiszen bevallásaikat elektronikus úton nyújtják be, az adóigazolásokat a regionális
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igazgatóságokon is megkaphatják, illetékügyeik úgyszintén ide tartoznak, az
ellenőrzések során a revizorok pedig házhoz mennek. A cégek helyzetét
megkönnyíti, hogy az igazgatóság minden adózóval saját referensén keresztül
tartja a kapcsolatot.
Hogy mely cégek tartoznak a kiemelt adózók közé, az adótitoknak számít, a KAIG
igazgatója nem árulta el. Nem nehéz azonban összeállítani a névsort: minden
bizonnyal ide sorolták többek között a Picket, a KÉSZ csoportot, a SOLE-MiZo-t, a
három gumigyárat, az Égáz-Dégázt, a Démászt, a Tisza Volánt, a Hungeritet, a
Villeroy&Boch-t és a Legrand-t.
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Önálló weboldal az iparkamarai cégeknek
Magyarországon egyedülálló összefogás jött létre a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK), valamint a szegedi önkormányzat között.
Az eredmény egy, a város által támogatott és a kamara által elkészített
megvalósíthatósági tanulmány, s egy olyan új internetes portál, amelyen a
vállalkozások bemutatkozhatnak, és kereskedhetnek a világgal.
2006.01.16. 14:19

Az egész világgal kereskedhetnek a jövőben a helyi vállalkozások a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által kifejlesztett új internetes portál segítségével. A
tesztidőszakát élő, jelentkezőkre váró www.linktobusiness.csmkik.hu weboldal
olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek kevés költséggel ismertté, egyben elérhetővé
teszik a Csongrád megyei iparkamarai cégeket és egyéni vállalkozókat.
Fehér Éva, a kamara szolgáltatási alelnöke az előzményekkel kapcsolatban
elmondta, 2005 első negyedévében a szegedi városvezetéssel közösen tanulmányt
készítettek egy elektronikus piactér létrehozására, hogy a vállalkozások
lehetőséget kaphassanak az internetes kereskedésre, kommunikációra,
marketingre. A kamara saját, mintegy 2600 Csongrád megyei tagjának szeretett
volna kedvezni az új lehetőséggel, az önkormányzat pedig az általa számon tartott,
iparűzési adót fizető 5000 szegedi vállalkozást képviselte a munka során.
Az együttesen elkészített tanulmány az epiactér nevet kapta.
A Phare-CBC támogatással kialakított internetes portál,
a www.linktobusiness.csmkik.hunégynyelvű. Az alelnök elmondta, ezt követően
úgy döntöttek, hogy költségkímélőbb megoldás lenne, ha a kamara által felépített
„Link to business" portált fejlesztenék tovább, a kamarai tagoknak nyújtott
szolgáltatásokhoz pedig ugyancsak kedvezően hozzáférhetnének a szegedi
adófizető vállalkozások is. (Csak zárójelben: a kamara által nyilvántartott 2600 és a
város által jegyzett 5000 vállalkozás listáján egyező nevek is vannak.)
S hogy mit tud az új portál? A bejelentkező vállalkozások saját, kedvezményes
weboldalhoz, címhez jutnak, amelyen bemutatkozhatnak. A portál közzétételi
menüje export-import ajánlatokat tartalmaz, de van külön beszállítói és turisztikai
„részleg" is. Elérhető a Kamarai Kedvezmény Rendszer (KKR) éppúgy, mint a
Démásszal közösen kidolgozott minősítési rendszer, a KSZR, valamint elérhető egy,
a kamara által összeállított projektgyűjtemény is.
A kamara és a város a már működő portált szeretné továbbfejleszteni, egy
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következő együttműködés révén pedig a Nemzeti fejlesztési terv II-es keretében
pályáznak majd forrásokért, hogy az régiós projektté nőhesse ki magát, immár
ebusiness szinten. A kamara szolgáltatási alelnöke szerint „minden cégnek el kell
jutnia odáig, hogy tudjon az interneten kereskedni és üzletet kötni".
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Saját céget épített fel a semmiből Fehér Éva
Szeged - Idén 10 éves a szegedi IR Intelligens RégióŽ Üzleti Kommunikációs Kft.
Ügyvezető igazgatója, Fehér Éva elmondta, nem volt egyszerű megvetni a
lábukat – és továbblépni – az informatikai piacon.
FEKETE KLÁRA - 2010.08.06. 09:45

– Csak a kényszervállalkozók lépik meg azt, amit én a 2000-es évek elején, hogy a
semmiből létrehoznak egy céget, és belevágnak egy olyan tevékenységbe, amit
addig még nagyon kevesen csináltak Magyarországon – mesélte el a 10 évvel
ezelőtti indulás történetét Fehér Éva, az IR Intelligens RégióŽ Üzleti
Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója. – Engem ráadásul semmi sem
kényszerített erre a döntésre, hiszen egy nagyon jól prosperáló munkahelyem volt,
a Déltáv, s annak utódja, a Vivendi.
Fehér Évával azért beszélgettünk, mert cége hamarosan napra pontosan is 10 éves
lesz. Ez nagy időnek számít, ismerve az indulási, valamint az utolsó pár évben a
gazdasági válság miatt kialakult bizonytalan piaci helyzetet.
Az ügyvezető igazgató asszonnyal a leghosszabban a hőskorról, az első évekről
beszélgettünk új irodájukban, ahová idén költöztek. Nem véletlenül, hiszen akkor
kellett a legkeményebben küzdeni. Fehér Éva 2000-ben gyesen volt ma 11 éves
kisfiával, amikor projektcégként, egy bizonyos munka befejezésére megalakult az
IR Kft., több olyan tulajdonossal, aki nem is az informatika területén dolgozott.
Magyarázatképpen el kell mondani: a cég ma webes és online szoftverfejlesztéssel,
weblapok, webáruházak létrehozásával, tartalomkezeléssel,
projektmenedzsmenttel foglalkozik. Akkor azonban az informatika még
gyerekcipőben járt: ezért is kapta az intelligens nevet a cég. Tíz éve azt nevezték
az informatikában intelligensnek, amikor egy hozzáféréssel több szolgáltatás is
elérhető volt. A régió pedig azért került a cégnévbe, mert régiós informatikai
hálózatot építettek ki: polgármesteri hivatalokban elhelyezett szervereket kötöttek
össze.
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„A 2004-ben a könyvelőm megkérdezte, mi értelme van annak, hogy
az energiámat egy veszteséges cégbe ölöm." Fotó: Frank Yvette
– Megalakult a kft., és én azt hittem, megy majd minden, mint a karikacsapás –
mondta az ügyvezető igazgató. – Korábban hozzászoktam ahhoz, hogy amikor azt
mondtam a telefonba, Fehér Éva a GTS-től vagy a Déltávtól, mindenki képben volt.
Most azt mondtam, Fehér Éva az Intelligens Régiótól, és nem esett hasra senki. Ha
közöltem, weblapokat készítünk, az volt a válasz, náluk meg tudja azt csinálni a
gyerek is, aki egyetemre jár... A 2004-et még úgy értük meg, hogy a könyvelőm
megkérdezte, mi értelme van annak, hogy az energiámat ebbe a veszteséges cégbe
ölöm.
2004 volt a nagy ugrás éve: attól kezdve a legkorszerűbb szolgáltatásokat építették
ki. Ma például az ERP és az online rendszerek univerzális kapcsolatainak
kialakításán dolgoznak, innovációs források és megoldások bevonásával. Fehér Éva
2007-ig kivásárolta a tulajdonostársakat is – és ma elmondhatja, hogy a 10 éves,
folyamatosan bővülő céget a saját erejéből, saját magának – és 2 munkatársának –
hozta létre. Még 10 évig szeretné csinálni – tette hozzá. És utána? Nem tudni, kisfia
egyelőre abban gondolkodik, hogy autógyárat alapít...
Névjegy
Fehér Éva mérnökként végzett a kecskeméti műszaki főiskolán, első munkahelye
1994–1998 között a GTS Datanet Kft. volt, ahol régiós kereskedelmi vezetőként
dolgozott. Az ezt követő 4 esztendőben a Vivendi Hungary Telekom Rt.-nél
projektvezető. Eközben, 2000-ben hozta létre – több céggel közösen – az IR
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Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.-t, amelynek 2002-től főállású
alkalmazottja, ügyvezető igazgatója. 2005–2008 között a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke volt.
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Maroslele befektetőket vár
Maroslele - Maroslele északi határában, az M43-as autópályától alig 900 méterre
található, jelenleg szántóként művelésben lévő területeken ipartelepítési és
telephely-fejlesztési beruházást indít az önkormányzat.
2014.05.13. 07:21
A közel 10 hektáros területre kis-, közép-, vagy akár nagyvállalatok is
betelepülhetnek: vásárolhatnak vagy bérelhetnek hektárokat. A maroslelei
önkormányzat a szegedi IR Intelligens RégióŽ Üzleti Kommunikációs Kft.-vel
együttműködésben azt szeretné, ha a cégek már most előre gondolkodnának azon,
hogyan lehetne pályázati forrásokból fejleszteni a 2014–2020 közötti uniós
költségvetési ciklusban – mondta Fehér Éva ügyvezető.
A terület adott, az IR Intelligens RégióŽ Üzleti Kommunikációs Kft. pedig nemcsak
felkutatja a forrásokat és elkészíti a pályázatot, üzleti tervet, hanem menedzseli
és le is zárja a projektet. Maroslele önkormányzata iparűzésiadó-kedvezményekkel,
egyszerűsített belépési eljárással és adminisztrációval, a terület kedvező alacsony
bérleti vagy eladási árával teszi csábítóvá a területet a betelepedő cégek számára.
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20 éves a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Chikán Attila az üzletemberekben és a vállalkozások erős szervezeteikben
bízik.
MUNKATÁRSUNKTÓL - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP - 2014.11.03. 07:31
Alapításának 20. évfordulója alkalmából pénteken ünnepi küldöttgyűlést tartott a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) Szegeden, a Párizsi körúti
szákházában. Az eseményre polgármesterek, intézményvezetők, országgyűlési
képviselők, hivatásrendi kamarák vezetői, tiszteletbeli konzulok és a külföldi
társkamarák vezető tisztségviselői is eljöttek. A programban Chikán Attila
közgazdászprofesszor az ország versenyképességéről, Parragh László, az MKIK
elnöke pedig a kamarai mozgalom történetéről tartott előadást.
A rendezvényt Nemesi Pál elnök és dr. Szeri István tiszteletbeli elnök nyitotta meg,
a két évtized sokszor kalandos fejezeteire emlékeztek. A 20 éves kamarát
köszöntötte Juhász Tünde kormánymegbízott, Botka László, Szeged polgármestere,
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, továbbá az Arad és Temes
megyei, valamint a szabadkai, az újvidéki és a kikindai testvérkamarák vezetői.

A megyei közjogi kamara 20 éve alatt elnöki, alelnöki és térségi
elnöki feladatokat vállaló személyek munkáját az ünnepi küldöttgyűlés kamarai
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emlékérem arany fokozatával ismerte el. Képünkön: Nemesi Pál, dr. Tráser
Ferenc, Dervarics Attila, dr. Varga Antal, dr. Martonosi István, dr. Szeri István, dr.
Hampel Taqmás, Fehér Éva, dr. Parrag László (az MKIK elnöke), Horváth István,
Orcsik Sándor, dr. Kőkuti Attila, Domonkos László, dr. Horváth Lajos. Fotó: Lévai
Krisztián
Izgalmas fejezetek
Szeri István, aki 1994-től 2008-ig vezette a kamarát, a kezdetekről elmondta, a
német kamarai rendszer mintájára kezdték felépíteni a gazdaság önigazgatását,
amihez komoly köztestületi jogosítványokat biztosított a kamarai törvény. 2000ben aztán sok minden megváltozott, megszűnt a kötelező tagság, gyakorlatilag újra
kellett szervezni a kamarát, önkéntes alapon. A szolgáltató jelleget megerősítve
ebben az új helyzetben is a legjobban szervezett kamarák közé tartozott a CSMKIK.
Nemesi Pál 2008 októberétől vezeti a kamarát, napra pontosan attól a naptól,
amikor hivatalosan is „bejelentették" a világválságot. A kamarának is erre a
helyzetre reagálva kellett a tagság segítségére sietnie, ami a válságkezeléstől a
menedzsmentismereteken át a finanszírozási lehetőségekig igen széles szolgáltatási
kört ölelt fel. A Széchenyi-kártya konstrukciója is ebben az időben született meg.
Újabb fejezet kezdődött 2012-ben a kamarák életében a vállalkozók kötelező
kamarai regisztrációjával (nem azonos a tagsággal), amivel lényegesen tisztult a
kép, kik is valójában a gazdaság szereplői. A kamara megbízható, erős partnerévé
vált a területfejlesztésben, innovációban érdekelt szervezeteknek,
intézményeknek, önkormányzatoknak. Az elnök külön is kitért a kamara
meghatározó szerepére a szakképzés megújításában.
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Külföldi társkamarák képviselői is eljöttek a szegedi ünnepségre. Fotó: Lévai
Krisztián
Lejtmenetben
Chikán Attila közgazdászprofesszor a Világgazdasági Fórum versenyképességi
rangsorán keresztül elgondolkodtató összefüggésekre világított rá Magyarország
helyzetét illetően. Az adatsor összeállítói 148 országot mértek, 121 változó
alapján. 2001-ben a 29. helyen álltunk a rangsorban (a volt szocialista országok
között még az élen), mára visszacsúsztunk a 60. helyre. Két olyan év volt közben,
amikor javítani tudtunk pozíciónkon: a Bajnai-kormány idején és az Orbán-kormány
első évében. Azóta folyamatosan csúszunk hátra a rangsorban.
Az okok sokrétűk, benne vannak olyan hagyományok, mint a korrupció vagy a
paternalista gondolkodásmód, és benne van az egyik legsúlyosabb napi, de
kormányokon átívelő problémánk, hogy a politikusok rövid távú politikai érdekeik
kedvéért szinte mindig hajlandók beáldozni az ország hosszú távú gazdasági
érdekeit.
Feleannyit ér
Versenyképességünk alakulásában kitüntetett szerepe van a munka
termelékenységének is. Itt sem állunk jól: az OECD harminc tagországa közül csak
Chile, Törökország és Mexikó van mögöttünk. Hogy jobban értsük: ha Amerikában
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bemegy egy dolgozó a munkahelyére, és 100 egységet termel aznap, ugyanazon idő
alatt a norvég 135-öt, a magyar viszont csak 44-et. Az euró övezet átlaga is közel
duplája a magyarországinak, 82,5. Vagyis egységnyi idő alatt csaknem feleannyi
értéket hozunk létre, mint a nyugat-európaiak. Fontosnak tartotta Chikán Attila
megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, mintha a magyar emberek kevesebbet vagy
rosszabbul dolgoznának! A struktúra, a gazdaság szerkezete a hibás, ahogy az
egyéni munkák összekapcsolódnak társadalmi teljesítménnyé.

Chikán Attila. Fotó: Lévai Krisztián
A képzésen is múlik
Az oktatás területén is ellentmondásos a helyzetünk. A Világgazdasági Fórum
említett szempontrendszerében az alapoktatás területén még a 65.-ek vagyunk a
rangsorban, az oktatási rendszer minőségét illetően már csak 96.-ak, a
vállalatokon, intézményeken belüli képzés tekintetében pedig egyenesen
katasztrofális a helyzet: 148 ország közül a 108. helyen állunk. Hogyan akarunk így
a tudásgazdaságba beilleszkedni?
Hogy a versenyképességi helyzetünkön javíthassunk, alapvető változásokra van
szükség – jegyezte meg Chikán Attila, aki az első Orbán-kormány elején, 1998–1999ben az ország gazdasági minisztere volt. A változások kikényszerítéséhez a
professzor az üzletemberekben és erős szervezeteikben – mint a kamara – bízik.
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Amióta vállalkozó él a Földön
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamarai mozgalom
történetét mutatta be. Amióta vállalkozó él a földön, azóta létezik az az igény és
törekvés, hogy valamilyen módon továbbadják a tudást a következő
nemzedékeknek, és hogy megvédjék saját érdekeiket, valamint keressék az
együttműködés lehetőségeit – fogalmazott az előadó. A kamarák – a céhekből
kifejlődve – a Hanza-városokban alakultak meg először, s a XVII. századtól terjedtek
el egész Nyugat-Európában. A polgárosodás jelképeivé váltak a kamarák mindenütt.
Az első magyarországi kamara 1811-ben Fiumében alakult meg. 1848-ban a
Batthyány-kormány kezdeményezte a kamarák szervezését. A kamarák rendszere
végül 1850-ben, császári rendelettel jött létre. A kiegyezés után megnőtt a
kamarák autonómiája, bővültek hatósági feladatai. Különösen nagy lendületet
kapott a kamarai munka Baross Gábor minisztersége alatt, ekkor alakulhatott meg
a szegedi szervezet is. 1948-ban aztán megszűnt, illetve több évtizedre elvesztette
autonómiáját a kamara. A rendszerváltás után, 1994 márciusában fogadta el a
parlament a gazdasági kamarákról szóló törvényt, amely új fejezetet nyitott a
gazdasági önszerveződés történetében.
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Magyarország vidékfejlesztési programja 2014–2020
A 2014–2020-as programozási ciklusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program
hivatalos benyújtása 2015. június 12-én megtörtént. Az ezt követő formális
bizottsági eljárások maximum 60 napot vehetnek igénybe, így a programot
várhatóan júliusban hagyják jóvá. A hivatalos elfogadástól kezdve a jogcímek
megnyitása lehetővé válik – tájékoztatott Fehér Éva, az IR Intelligens Régió
Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója.
DELMAGYAR.HU - 2015.06.26. 14:30
A Vidékfejlesztési Program támogatandó prioritásai:
Tudásátadás és innováció ösztönzése a mezőgazdaságban, az erdészetben és a
vidéki térségekben; Minden típusú mezőgazdaság versenyképességének, és
életképességének fokozása, innovatív mezőgazdasági technológiák és fenntartható
erdőgazdálkodás biztosítása; Élelmiszerláncok szervezésének előmozdítása,
beleértve a feldolgozást és a mezőgazdasági termékek marketingjét, továbbá
állatjólét és kockázatkezelés a mezőgazdaságban; A mezőgazdasággal és az
erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása; Az
erőforrás-hatékonyság előmozdítása és az áttérés támogatása az alacsony széndioxid kibocsátású, valamint az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó gazdaságra a
mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti ágazatokban; A társadalmi befogadás
előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés a vidéki
területeken.

Minden egyes vidékfejlesztési prioritás több úgynevezett intézkedési területre
bomlik. A vidékfejlesztési programokban a tagállamoknak, illetve a régióknak – az
adott program célterületén felmerülő szükségletek elemzése alapján –
számszerűsített célokat kell meghatározniuk az egyes intézkedési területekre
vonatkozóan. Ezek után meg kell határozniuk, milyen intézkedésekkel kívánják e
célokat megvalósítani, és milyen összegű finanszírozást irányoznak elő az egyes
intézkedésekre.
A finanszírozást részben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
biztosítja, részben tagállami, illetve regionális forrásokból, esetenként
magánberuházásokból kell állni. Az EU szorosan nyomon követi a vidékfejlesztési
politika végrehajtását és eredményeit.
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Megjelentek az első GINOP-pályázatok
A várakozásoknak megfelelően nemrégiben megjelentek a GINOP várva várt
pályázati felhívásai. A pályázatok a mikro-, kis- és középvállalkozások
termelőkapacitásának fejlesztését támogatják. A benyújtási időszak 2015. július
8-án indul. A kiírások rövid összefoglalóját az alábbiakban közöljük. A kiírások
szempontjait Fehér Éva, az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.
ügyvezető igazgatója foglalta össze.
DELMAGYAR.HU - 2015.06.24. 14:04

A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésénél a
keretösszeg 65 milliárd forint. A beadási periódus: 2015. július 8-tól 2017. július
10-ig tart. Az első értékelési határnap: 2015. augusztus 15. A pályázók köre:
kizárólag a feldolgozóipar területén beruházást megvalósító mikro-, kis-, és
középvállalkozások. A támogatás összege: 50–500 millió forint, a támogatási
intenzitás legfeljebb 50 százalékos lehet – tájékoztatott Fehér Éva, az IR
Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója.
A támogatható tevékenységek: gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz
beszerzése (VTSZ lista szerint) – kötelező projektelem; az új gyártási folyamat
során anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz
beszerzése – önállóan nem támogatható; az új termelő eszköz működtetéséhez
szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható;
információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó
informatikai eszközök és szoftverek (TESZOR lista szerint) – önállóan nem
támogatható; a termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések – önállóan nem támogatható.

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy
foglalkoztatására kerül sor, a felhívás keretében támogathatóak az alábbi
tevékenységek is: a megváltozott munkaképességű munkavállalók
munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő
eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható; a termelő létesítmények
akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és
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átalakítás – önállóan nem támogatható; az akadálymentes munkavégzést szolgáló
információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható; a felhívás a
feldolgozóipar fejlesztését célozza (TEÁOR ’08 10.11 – 32.99 között felsorolt,
meghatározott TEÁOR számok szerinti tevékenységek fejlesztése támogatható.)
Kötelező vállalások: létszámtartás, éves nettó árbevétel és személyi jellegű
ráfordítások összegének növelése. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió
(Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.
A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatásáról a következő információk jelentek meg: a felhívás célja a kkv-k
fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,
munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi
különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság
megerősítése.
A keretösszeg 20 milliárd forint, a beadási periódus: 2015. július 8-tól 2017. július
10-ig tart. A pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, a támogatási
összeg: 5–50 millió forint. A támogatási intenzitás 35–70 százalék közötti. A projekt
elszámolható összköltsége legfeljebb 150 millió forint lehet.
Támogatható tevékenységek: új eszköz beszerzése (VTSZ lista szerint) – kötelező
projektelem; anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új
eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható; az új eszköz működtetéséhez
szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható;
információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új
informatikai eszközök és szoftverek (TESZOR lista szerint) – önállóan nem
támogatható; online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó
webtárhely, honlap készítés – önállóan nem támogatható; az új eszköz
beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések –
önállóan nem támogatható.
Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy
foglalkoztatására kerül sor, a felhívás keretében támogathatóak az alábbi
tevékenységek is: a megváltozott munkaképességű munkavállalók
munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő
eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható; a létesítmények
akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és
átalakítás – önállóan nem támogatható; az akadálymentes munkavégzést szolgáló
információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható; amennyiben a
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beruházás nem szabad vállalkozási zóna területén valósul meg, kizárólag a TEÁOR
’08 10.11 – 32.99 között felsorolt, meghatározott TEÁOR számok szerinti
tevékenységek fejlesztése támogatható.
Kötelező vállalások: létszámtartás, éves nettó árbevétel és személyi jellegű
ráfordítások összegének növelése, honlap készítés.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye)
területén megvalósuló projektek.
További részleteket a pályázatokról itt és itt talál.

További megjelent cikkek:








M5 autópálya alapítvány
M5-höz Békés megye is csatlakozik
Kamarai cikk
Kamarai cikk
Kamarai fejlesztések
Mennyibe kerül egy munkahely teremtése Csongrád megyében
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Leonardo Kft. média & marketing (szegedma.hu) által kiadott
cikkek:
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Öt ország fogott össze a Tiszáért
2011. szeptember 29, csütörtök
Fotó: Gémes Sándor

Kedvenc folyónk, a Tisza 2000-ben
került a hazai és nemzetközi érdeklődés középpontjába, amikor a katasztrofális
következményekkel járó ciánszennyeződés hatására komoly veszély
fenyegetett, hogy teljesen eltűnik az élővilág a folyóból. Az események
hatására – közben az árvíz, a belvíz és az aszály is pusztított – a közel 158 000
négyzetkilométert érintő Tisza vízgyűjtő területnek olyan környezeti,
gazdasági, infrastrukturális és szociális kihívásokon alapuló komplex
problémákkal kell szembenéznie, amelyek fenntartható megoldása nemzetközi
összefogást igényel.

A folyó mentén fekvő 5 ország, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország, Szerbia és
Románia felelős minisztériumai közös pályázatot nyújtottak be a délkelet európai
térség Transznacionális Programjához (SEE Programme) a Tisza vízgyűjtő
területének fejlesztése (röviden TICAD) címen, majd a kedvező elbírálás után 2009
júniusában az érintett országok 14 szervezetének együttműködésével, a magyar fél
szakmai vezetésével megkezdődött a 2 millió eurót nyert projekt megvalósítása.
A szakmai vezetést a magyarok látják el
A nemzetközi partnerség több érdekelt társszervezetet tömörít, vezetője a VÁTI
(Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), másik magyarországi
partnere a DARFÜ (Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.), az
IR Intelligens Régió Kommunikációs Kft. pedig alvállalkozóként vesz részt a
munkában – tudtuk meg Halász Pétertől, a DARFÜ régiófejlesztési
igazgatóhelyettesétől.
A TICAD projekt elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a Tisza térség integrált
területi fejlődéséhez, elősegítse egy fenntartható gazdasági rendszer kialakítását,
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a természeti és kulturális erőforrások optimális használatát, a településhálózat
belső és külső funkcionális kapcsolatainak erősödését.
A stratégiai és szakmapolitikai javaslatok többek között az alábbi témákra
fókuszálnak: a vízkészlet ésszerű felhasználása, a megfelelő földhasználat, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, különböző intézkedések területi
következményeinek felismerése, a fizikai és funkcionális kommunikációs csatornák
fejlesztése, a települések határokon átnyúló kapcsolatainak magújítása, közúti és
vasúti határátkelők helyreállítása, a határokon átnyúló együttműködés erősítése, a
természeti és kulturális értékek használatának összehangolása stb.
Helyi, regionális és nemzeti ajánlások születnek

A térség állapotának összehasonlítható/feltáró vizsgálatát az 5 országra kiterjedő
közös információs-és adatbázis, továbbá a közösen kialakított vizsgálati módszer
szolgálja. A külön-külön elvégzett nemzeti vizsgálatok eredményeként
esettanulmányok készülnek, amelyek szintézise nyomán kirajzolódik a teljes
vízgyűjtőre vonatkozó integrált területi stratégia.
Kifejlesztenek egy területi tervezést támogató modellező szoftvert is, amely segíti
a tervezőket és a döntéshozókat a helyi folyamatok összefüggésrendszerének
felismerésében, érzékelhetővé és bemutathatóvá teszi a különböző forgatókönyvek
esetén bekövetkező környezeti, területhasználati és infrastrukturális változásokat.
A projekt végső munkafázisában a tervezőcsapat a közös stratégiára alapozva
politikai ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket helyi, regionális és nemzeti szinten
is elfogadásra javasol.
Eddig 7 találkozó valósult meg, legutóbb éppen szeptember 20-22 között a romániai
Máramarosszigeten, ahol folytatódott a munka az integrált területi stratégián. Ez
év tavaszán Szeged volt a házigazda, ahol a 100-nál is több vendég megcsodálhatta
az EU által támogatott megaberuházást, a mobil partfal tervét.
A projekt 2012-ben záró konferenciával ér véget, addig még legalább 2-3
alkalommal találkoznak az érintettek.
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Intelligens Régió: 2011 a pályázatok éve
Varga Anna
2011. október 11. kedd
Fotó: Gémes Sándor

Soha nem látott pályázati dömping
van most év vége felé. Cégek, önkormányzatok és intézmények számára
egyaránt számos kedvező kiírás érhető el – tájékoztatott Fehér Éva, az IR
Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója.

Cégek és önkormányzatok egyaránt pályázhatnak turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztésére várhatóan decembertől egészen jövő év február
végéig. „50-től 300 millió forintig lehet támogatást nyerni, méghozzá igen kedvező,
50-70%-os támogatási mértékkel” – hangsúlyozta Fehér Éva. Az IR Intelligens Régió®
Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, ez a kiírás építést és
eszközbeszerzést egyaránt tartalmaz, illetve kifejezetten támogatják a vízi
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését.
Leginkább cégeket érint majd az a kiírás a turisztikán belül, ami a
szálláshelyfejlesztést tartalmazza. Ennek a kiírásnak a részletei azonban még nem
ismertek, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázati menetrendjében viszont
szerepel. Egészségturisztikai szolgáltatások fejlesztésére is lehet majd forrásokat
nyerni, ez elsősorban magánklinikák és rendelők számára lesz elérhető, s orvosi
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket foglal magában.
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A határmenti együttműködések keretében önkormányzatokat, intézményeket,
nonprofit szervezeteket és egyetemeket egyaránt érint a Magyarország-Szerbia IPA
Határon Átnyúló Együttműködési Program és a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program. Fehér Évától megtudtuk, hogy a közös projektek
köre rendkívül széles, infrastruktúrafejlesztést, eszközbeszerzést, illetve közös
problémák feltárását és megoldását egyaránt célozza. Évek óta futó programról van
szó, ráadásul 95-100%-os támogatási arányú kiírásokat tartalmaz. Szerbia célja,
hogy csatlakozzon az unióhoz, így a mostani pályázatok megalapozhatják a további
nagyberuházásokat, fejlesztéseket, illetve közös együttműködéseket.
„Az Európai Uniós források mielőbbi kihelyezése most a cél, hiszen a tervezési,
támogatási időszak 2013-ban lejár, ezért is érhető el most ilyen sok pályázat.
Vagyis ez egy soha vissza nem térő alkalom” – magyarázta Fehér Éva. Az ügyvezető
szerint nem csak érdemes, hanem kell is pályázni, hiszen számos projekt magas
támogatási aránnyal bír, vagyis jelentős beszerzéseket, technológiákat és
szolgáltatásokat lehet most megvalósítani. „Akinek van ötlete vagy egy kis
bátorsága, azt biztatnám, hogy nézze meg a pályázatokat, hiszen akár 150-300
milliókról beszélünk, határmenti projektek esetében pedig még nagyobb
összegekről” – tette hozzá.
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Nemzetközi összefogás a Tisza-vízgyűjtőterületért
SZEGEDma
2011. december 20. kedd
Fotó: Gémes Sándor (archív)

A közel 158 000 km2-t érintő Tiszavízgyűjtőterületnek környezeti, gazdasági, infrastrukturális és szociális
kihívásokon alapuló komplex problémákkal kell szembenéznie, amelyek
túlmutatnak a közigazgatási határokon, és amelyek fenntartható megoldása
nemzetközi összefogást igényel.
A Projekt tevékenységei, eredményei
A projekt több, egymással összefüggő tevékenység megvalósításával járul hozzá a
kitűzött célok eléréséhez, mely tevékenységekről szakmai publikációk is
megjelennek a közeljövőben a Projekt Partnerek közreműködésével.
Az első öt publikáció a résztvevő országokra kiterjedő nemzeti vizsgálatokat
mutatja be, melyek a térség állapotának összehasonlítható, feltáró vizsgálatát,
illetve a teljes vízgyűjtő területre történő szintézisét szolgálják. Ezen
dokumentumokra épül a közös, integrált területi stratégia, melynek célrendszere
együttesen keresi a választ a vízgazdálkodási, a területhasználati, a környezet- és
természetvédelmi, a gazdaságfejlesztési és a társadalmi kérdésekre.
A vizsgálati eredményekre illetve a területhasználat változást befolyásoló tényezők
elemzésére alapozva, egy, a területi tervezést támogató modellező szoftver került
kifejlesztésre a projekt keretein belül, mely szintén az egyik publikáció témája. A
modellező szoftver segíti a tervezőket és a döntéshozókat a területi folyamatok
komplexitásának, összefüggésrendszerének felismerésében és bemutathatóvá,
érzékelhetővé teszi a különböző forgatókönyvek esetén bekövetkező környezeti,
területhasználati és infrastrukturális változásokat.
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További publikációk foglalkoznak a három különböző pilot projekt során kialakult
térségi
fejlesztési stratégiákkal:
- A TICAD projekt egyik mintaterülete a Hernád folyó szlovákiai és magyar
szakaszának
vízgyűjtője, amelyre a projekt keretén belül külön vizsgálat és fejlesztési stratégia
készül. A
dokumentum a folyó szélsőséges vízjárásának és a térség társadalmi-gazdasági
elmaradottságának problémájára fókuszál.
- A második mintaterület a Szamos folyó romániai és magyar szakaszának
vízgyűjtője,
amelyre szintén külön vizsgálat és fejlesztési stratégia készül, mely a területen
megfigyelhető
gazdaságfejlesztés és a környezeti szempontok konfliktusai megoldásainak
lehetőségét,
illetve harmóniájának megőrzését elemzi.
- A harmadik mintaterület a Tisza folyót végigkísérő ökológiai hálózat. A pilot
projekt
célkitűzése, hogy hozzájáruljon egy folyamatos, változó szélességű ökológiai
útvonal
kiépítéséhez a folyó mindkét partján, mely megfelelő „zöld folyosót” biztosít a
környezetbarát rekreációs tevékenységek és az idegenforgalom számára.
A projekt végső munkafázisában a megalapozó vizsgálatok, a közös stratégia,
valamint a döntéstámogató rendszer eredményeire alapozva a tervező csapat
politikai ajánlásokat fogalmaz meg mind helyi, mind regionális, mind pedig nemzeti
szinten. A közösen kialakított és elfogadott vizsgálati eredmények, stratégia és
politikai ajánlások, a szoros együttműködés során létrejövő szakmai tapasztalat
példaként szolgálhat hasonló európai kezdeményezésekhez.
A stratégia és a szakmapolitikai javaslatok az alábbi tématerületekre fókuszálnak:
- A kiszolgáltatottság csökkentése (a vízkészletek ésszerű felhasználása, a
megfelelő földhasználat, éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás és annak
hatásainak csökkentése, a tényleges és potenciális környezeti kockázatok jobb
megértése)
- A különböző intézkedések területi következményeinek felismerése (területi
konfliktusok
feltérképezése, a területhasználatban történő változások nyomon követése a
történelmi folyamatok fényében)
- A fizikai és funkcionális kommunikációs csatornák fejlesztése (hagyományos
társadalmi hálózatok
megújítása, infrastruktúra és településhálózat fejlesztés, életképes
többközpontúság kialakítása, a
települések határokon átnyúló kapcsolatainak megújítása, a közúti és vasúti
határátkelők helyreállítása,
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a határokon átnyúló együttműködés erősítése, transznacionális tudás-csere)
- A természeti és kulturális értékek használatának összehangolása (a fenntartható
területhasználat, a
vízgazdálkodás és a környezetvédelmi tudatosság, közös felelősség kialakítása a
Tisza folyóért)
- Közös fejlesztési célok meghatározása és a fejlesztési források hatékony
elosztásának elősegítése.
Események

A közelmúltban a számos, a projekt előrehaladását biztosító műhelymunka mellett,
összesen 7 találkozót rendeztek a tervezést koordináló partnerek Magyarországon,
Szlovákiában, Szerbiában és Romániában, ahol szakmai párbeszédet
kezdeményeztek a Tisza vidék fejlesztésében érintett szervezetekkel. A
megbeszélések célja volt egyrészt, hogy a térség érintett szervezetei között
szakmai párbeszéd induljon. Másrészt, hogy a tervezésben részt vevő szakemberek
megismerhessék a meghívott kulcsfontosságú szervezetek térségre vonatkozó
problémákkal és
működő, vagy lehetséges megoldásokkal kapcsolatos véleményét, illetve az általuk
már végrehajtott, jelenlegi, vagy jövőbeli projektek szélesebb körben is
megismerésre kerüljenek.
A TICAD Projekt záró konferenciája előreláthatólag 2012. február 9-10-én kerül
megrendezésre a romániai Kolozsváron, ahol összegzik a projekt induló céljait,
elért eredményit és várható hatásait a Tisza folyó egész vízgyűjtő területére
vonatkozóan.
Vezető Partner: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Regionális Partner: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
A projekt időtartama: 2009. 06. 30. – 2012. 02. 28.
A projekt összköltsége: 2. 800. 000 EUR
Résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia –
összesen 14 Partnerszervezet

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. akkreditált tanácsadó (ROP-VTSA-2012-1135) vállalat.

TICAD Projekt – A Tisza vízgyűjtő területének
integrált fejlesztése
SZEGEDma
2012. február 24. péntek
A közel 158 000 km2-t érintő Tisza-vízgyűjtőterületnek környezeti, gazdasági,
infrastrukturális és szociális kihívásokon alapuló komplex problémákkal kell
szembenéznie, amelyek túlmutatnak a közigazgatási határokon, és amelyek
fenntartható megoldása nemzetközi összefogást igényel.

Vezető Partner: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Regionális Partner: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft.
Külső kommunikációs szakértő: IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
A projekt időtartama: 2009. 05. 01. – 2012. 02. 29.
A projekt összköltsége: 2. 780. 467 EUR
Résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia – összesen
15 Partnerszervezet
A projektről röviden
A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében 5 ország
összefogásával megvalósuló TICAD Projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a
Tisza térség fenntartható, integrált területi fejlődéséhez, elősegítse egy
fenntartható gazdasági szerkezet kialakítását, a természeti és kulturális
erőforrások optimális használatát, a versenyképes növekedési területek
kiegyensúlyozott fejlődését, valamint fokozza a településhálózat belső és külső
funkcionális kapcsolatainak kialakulását.
A projektet 2009. június 30-án fogadták el, a teljes időtartama 34 hónap, a projekt
zárására pedig 2012. február 29-én kerül sor.
Záró konferencia
2012. február 16-17-én Kolozsváron került megrendezésre a Projekt záró
konferenciája a Román Területfejlesztési és Turisztikai Minisztérium
szervezésében.
A konferencia fő célként tűzte ki maga elé, hogy bemutassa a projekt keretében
kidolgozott, a Tisza vízgyűjtő területét érintő Transznacionális Területi Stratégiát,
illetve a – szintén a projekt eredményeként elkészült – Szakmapolitikai
iránymutatásokban részletezett nemzeti és európai szinten is végrehajtandó
intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat, területfejlesztési lehetőségeket.
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A konferencián a projekt partnereken túl helyi és nemzeti szinten is érdekelt
szakmai szervezetek delegáltjai is megjelentek. Az esemény meghívottai között
szerepeltek továbbá Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia
legfelsőbb szintű szakmai képviselői és döntéshozói, akik 2003-ban aláírták a TICAD
Projekt elvi háttereként szolgáló ”Kezdeményezés a Tisza vízgyűjtő területének
fenntartható területfejlesztésére” című Egyezményt.
A Záró konferencia további témái:
• A Projekt fő tevékenységeinek, valamint az elért eredmények prezentálása.
• A projekteredmények, különösen a Transznacionális Területi Stratégia további
felhasználási lehetőségei.
• A projekteredmények gyakorlati alkalmazása konkrét fejlesztési akciótervekben,
a projekt fenntarthatóságának részletezése.
A megjelent publikációk
A projekt több, egymással összefüggő tevékenység megvalósításával járult hozzá a
kitűzött célok eléréséhez, mely tevékenységekről szakmai publikációk készültek a
Projekt Partnerek közreműködésével.
Elkészültek a résztvevő 5 ország nemzeti vizsgálatai nemzeti és angol nyelven,
mely nemzeti vizsgálatok célja, hogy a közös stratégiai következtetések egységes
és átlátható információ- és adatbázisaként szolgáljon alapul. A területi analízisek
feltárják a célterület legfontosabb problémáit, a területi egyenlőtlenségeket és
konfliktusokat, valamint rámutatnak a terület speciális adottságaiból adódó
fejlesztési lehetőségekre a vízgazdálkodás, a földhasználat-konszolidáció, a
környezetrehabilitáció, a természetvédelem, a gazdasági diverzifikáció, valamint a
társadalmi fejlődés terén.
A nemzeti analízisekre épül Szintézis a vízgyűjtő területen elhelyezkedő
országrészek (Tisza–régió) adatbázisait és a célterületre vonatkozó
megállapításokat összesíti.
További publikációk foglalkoznak a három különböző pilot projekt során kialakított
térségi fejlesztési stratégiákkal:
• szlovák-magyar együttműködésben a Hernád vízgyűjtő területének fejlesztési
stratégiája,
• román-magyar közös munkával a Szamos vízgyűjtő területének fejlesztési
stratégiája
• és az öt érintett ország (RO, UKR, HU, SR, SK) részvételével a Tisza teljes
hosszában, a part menti első településsorra kidolgozott, az ökológiai folyosó
működését elemző és fejlesztési lehetőségeit feltáró mintaprojekt.
A Hernád, valamint a Szamos vízgyűjtőjére készült pilot projektek célja olyan
területfejlesztési dokumentumok, stratégiák létrehozása volt, amelynek fókusza a
környezeti kockázatok kezelése. Ennek megfelelően jelentős hangsúlyt kapott a
munkában a környezeti szennyező-források, a gazdasági és a települési
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környezetterhelések számba vétele, valamint a térségfejlesztés gazdasági és
társadalmi lehetőségeinek feltárása.
A harmadik mintaterület a Tisza folyót végigkísérő ökológiai hálózat. A pilot
projekt célkitűzése, hogy hozzájáruljon a folyó mindkét partján végighúzódó
ökológiai útvonal kiépítéséhez, mely megfelelő „zöld folyosót” biztosít a
környezetbarát rekreációs tevékenységek és az idegenforgalom számára. A
mintaprojekt további célja, hogy a célterületre fókuszáló, feltárt területi
folyamatok és az összegyűjtött településszintű statisztikai adatok segítségével
szolgálja a teljes Tisza vízgyűjtő területére készült Stratégia és Szakmapolitikai
iránymutatások megalkotását.
A nemzeti analízisekre, valamint a Szintézisre épülő, a Tisza-vízgyűjtőre készült
integrált területfejlesztési stratégia hozzájárul a fenntartható gazdasági rendszer
kialakításához, a természeti és kulturális erőforrások optimális felhasználásához,
valamint a településhálózat külső-belső funkcionális kapcsolatainak erősítéséhez. A
dokumentum az EU Víz Keretirányelv végrehajtását segíti elő, továbbá hozzájárul a
területfejlesztési célok megvalósításához az érintett országokban.
A szakmapolitikai iránymutatások a TICAD stratégiában megállapított
eredményekre támaszkodnak. Ezen cselekvési javaslatok különböző akciók, jogi
intézkedések, közös kezdeményezések és együttműködések, valamint fejlesztési
tevékenységek végrehajtását támogatják. Számos ajánlás szolgál a káros
folyamatok megelőzésére, valamint a kialakult területi problémák felismerésére és
kezelésére.
A stratégiát, valamint a szakmapolitikai iránymutatásokat tartalmazó
zárópublikáció könyv formátumban a Projekt Partnerek közvetítésével jutnak el a
nemzeti és regionális hatóságok felelős vezető és ellenőrző, valamint végrehajtási
szervei és döntéshozói számára.
További események
Egyes partnerek (például Szlovákiában) további szakmai találkozókat szándékoznak
tartani a területfejlesztésben érdekelt döntéshozók és kulcsszereplők bevonásával,
akik számára a vízgyűjtő-gazdálkodási, a területhasználati, a környezetfejlesztési,
a természet-megőrzési, valamint a gazdasági és társadalmi fejlesztési célokat
egyaránt figyelembe vevő fent említett fejlesztési dokumentumokat ismertetik,
illetve javasolják felhasználásukat a későbbi döntéshozatal során.
A Projekt során keletkezett anyagok elérhetősége
Fontos megemlíteni, hogy minden, a projekt során készült szakmai dokumentum,
csakúgy, mint a konferenciákon, műhelymunkákon és szakmai találkozókon
elhangzott előadások megtalálhatóak a projekt honlapján a www.seeticad.eu oldalon. A projekt zárását követően az oldal további 2 évig elérhető marad
a Tisza vízgyűjtő területét érintő kezdeményezés iránt érdeklődők számára
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Intelligens Régió: érdemes figyelni a pályázati
kiírásokat
Varga Anna
2012. február 7. kedd
Fotó: Gémes Sándor

Egy csokorba gyűjtötte a
vállalkozások, önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára elérhető
aktuális pályázati konstrukciókat az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs
Kft. A több tucat kiírás közül a turisztikai célú pályázatoknak várhatóan nagy
sikere lesz.

„Több tucat pályázati kiírás érhető el, illetve az első negyedévben továbbiakra is
számíthatunk” – tájékoztatta portálunkat Fehér Éva. Az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a turisztikai szolgáltatások
fejlesztése, illetve a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése kiírásokat
biztosan nagy érdeklődés kíséri majd.
„Megkerestük a dél-alföldi szálláshelyadókat, panziótulajdonosokat és szállodákat.
Nagy érdeklődés mutatkozik, sokan bővítenék például szobáik számát vagy
éppenséggel szolgáltatásaik körét” – tudatta. Fehér Éva szerint azért is várható a
nagy érdeklődés, mert akár 300 millió forintot lehet nyerni, közel 70%-os
támogatással a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére. Ez a kiírás
építést és eszközbeszerzést egyaránt tartalmaz, illetve kifejezetten támogatják a
vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését.
Ez év végéig pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai
fejlesztésekre. Ez magában foglal eszközbeszerzést, továbbá információs
technológiai fejlesztések támogatását is. Ennek a kiírásnak a célja a kkv-k
versenyképességének javítása. E célra akár 20 millió forint is nyerhető, maximum
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40%-os támogatási intenzitás mellett.
„További cél a mikro-, kis és középvállalkozások munkahely-teremtési
képességének támogatása, ösztönzése oly módon, hogy a pályázók az új
munkavállalók foglalkoztatására igényelhetnek támogatást” – tette hozzá.
Az IR ügyvezető igazgatója közölte, a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében a meglévő munkahelyek megtartására, illetve foglalkozásbővítésre is
lesz kiírás. „Már most nagy érdeklődés mutatkozik a munkaerő felvételhez,
munkahely megtartásához, illetve munkabér támogatásokhoz kapcsolódó
pályázatok iránt, melyek március környékén fognak megjelenni” – mondott további
példákat Fehér Éva.
Az IR ügyvezetője kiemelte továbbá a vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatására irányuló kiírást, ami a modern vállalat és
szervezet irányítási rendszerek bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódik. Erre a
célra maximum 10 millió forint nyerhető el 50%-os támogatási intenzitással.
„Az igen népszerű, tavaly óta elérhető eszközbeszerzést célzó kiírás mellett
komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatás témakörben is lehet
pályázni” – hangsúlyozta Fehér Éva, aki szerint idén is érdemes pályáznia a
vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és nonprofit szervezeteknek.
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Intelligens Régió: pályázatok elsősorban a
vállalkozásoknak
Varga Anna
2012. október 3. szerda
A mikro-, kis- és középvállalkozások körében igen népszerű telephelyfejlesztési
pályázat már csak négy régióban érhető el, de a GOP is kínál lehetőségeket,
elsősorban cégeknek. Egyes pályázatok előkészítése hosszabb időt vehet
igénybe, ezért érdemes minél előbb tájékozódni a részletekről.

„A pályázatok többségét már kiírták, most elsősorban a vállalkozások tudnak
válogatni, sokfajta kiírás érhető el számukra, amelyeket egyrészt a régiós
fejlesztési programokban találnak meg, másrészről a Gazdasági Operatív
Programban (GOP)” – tájékoztatott Fehér Éva. Az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft. ügyvezetője kiemelte a telephelyfejlesztési pályázatot, mely
kiírás korábban is népszerű volt. Olyan cégeknek érdemes indulniuk ezen,
amelyeknek az elmúlt években jók voltak a gazdasági mutatói. „Ennél a
konstrukciónál maximum 100 millió forintos támogatási összegről lehet beszélni,
legfeljebb 60%-os támogatás intenzitás mellett. Olyan cégek preferáltak, amelyek
ipari övezetben, barnamezős beruházásban vagy ipari parkban kívánják
megvalósítani a fejlesztést. Lehetőség nyílik a tevékenység bővítésére, elsősorban
a termelő ágazatban, például gépgyártás, technológia, nyomdaipar, élelmiszer
feldolgozás, környezettechnológia” – tájékoztatott Fehér Éva. Hozzátette, új
munkahelyet is kell teremteni az eddigiek megtartása mellett, illetve a pályázat
keretében megvalósuló fejlesztést három évig fenn kell tartani. A fejlesztés építési
engedélyhez kötött, amit a szerződéskötésig kell beszerezni, ezért is érdemes
időben elkezdeni az pályázat előkészítését, aminek a benyújtási határideje
november 26-a.
Ismét elérhető a mikrohitel pályázat
A telephelyfejlesztésen kívül egy másik közkedvelt kiírás is elérhető, a
Mikrovállalkozások fejlesztése című, közismert nevén mikrohitel pályázat. A GOP-os
kiírás sok pénzügyi lehetőséget nyújtott korábban is a cégeknek, elsősorban
ingatlanvásárlásra, hiszen ez az egyetlen olyan konstrukció, mely keretében
ingatlant vásárolhatnak a vállalkozások. Több alkalommal lezárták már ezt a kiírást
a rendelkezésre álló keretek szűkössége miatt, de most ismét megnyitották. „Az
uniós tagállamokon belül is egyedülállónak tekinthető kiírás hazánk egyik
sikerpályázatának tekinthető” – jegyezte meg Fehér Éva. Előnyei közé tartozik,
hogy az adott cég tevékenységi körét tekintve sem tartalmaz megkötést, bárki
vásárolhat irodát. 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás és maximum 20
millió forint kedvező kamatozású hitel társul hozzá. „Biztos vagyok benne, hogy
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ebben az évben még biztosított a keret” – válaszolta arra a kérdésünkre, hogy
meddig érdemes jelentkezni a kiírásra.
Nemrég jelent meg „A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív startup cégek létrehozása” címet viselő kiírás. Újdonság, hogy erre az innovációs
fejlesztéseket megcélzó kiírásra magánszemélyek is jelentkezhetnek, nemcsak
meglévő cégek. „Az innovációs elképzelések megvalósításához tudnak felvenni
olyan kollégát a cégek, aki segítségükre van, vagy épp külső szolgáltató által el
tudják végeztetni a fejlesztéseket. További előnye a kiírásnak, hogy nincs
meghatározva az innováció konkrét területe. 100%-os támogatottságú a pályázat a
keret erejéig. 50-70 pályázatot kívánnak támogatni, maximum 9 millió forinttal,
ezért érdemes időben jelentkezni a pályázatra” – hangsúlyozta az IR Intelligens
Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezetője. Elsősorban megalakuló cégeket
támogatnak a kiírással, akiket arra is szeretnének felkészíteni, hogy későbbiekben
kockázati tőke bevonására alkalmasak legyenek. Erre a kiírásra is a hároméves
fenntartás vonatkozik, illetve egy fő munkaerő felvétele is szerepel a feltételek
között.
Támogatják a munkahelyteremtést és a külpiaci megjelentést
A GOP-os kiírások között több munkahelyteremtő kiírás található. Ezek
mindegyikénél a jelenlegi munkatársak megtartása mellett kell új dolgozót
felvenni. A támogatás mértéke általában 50%-os mértékű, a munkabér és az ahhoz
kapcsolódó járulékok tartoznak ebbe a körbe.
„Van olyan konstrukció is, ahol a külpiaci megjelenést támogatják. A
munkahelyteremtés mellett ennek a programnak a célja, hogy olyan
külkereskedelem-fejlesztésben érdekelt cégeket hozzanak be a pályáztatási
rendszerbe, amelyek külpiacra készülnek, illetve azokon a piacokon kívánnak
megjelenni. Az ehhez kapcsolódó marketing-tevékenységet kívánja támogatni a
kiíró” – részletezte. Ezt azoknak ajánlja Fehér Éva, akik már korábban is ezen a
területen dolgoztak, hiszen az előző két esztendő ez irányú tevékenységét igazolnia
kell a pályázónak szerződésekkel, továbbá azokhoz kapcsolódó referenciákkal.
A pályázatok sorából megemlítette továbbá a fogorvosok eszközfejlesztését
támogató kiírást is, melynek támogatási intenzitása 65%-os. Fehér Éva azt
tapasztalja, a fogorvosok nem túl aktívak,

ezért is hívta fel a figyelmet a kiírásra, bár az IR -nek van nyertes pályázata e
témakörben. Olyan technológiához kapcsolódó eljárásokat és eszközök beszerzését
támogatják a GOP innovációs területén belül, amelyek újszerű fogászati eljárásokat
támogatnak, elsősorban a napi fogászati ellátásban.

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. akkreditált tanácsadó (ROP-VTSA-2012-1135) vállalat.

Intelligens Régió: újabb kiírások és a módosuló
határidők
Varga Anna
2012. december 6. csütörtök
Fotó: Gémes Sándor

Heteken belül várható a Környezet és
Energia Operatív Program kiírásainak megjelenése, míg egyes pályázatok
esetében módosultak a határidők és a feltételek. A mikro-, kis- és
középvállalkozások körében igen népszerű telephelyfejlesztés egészen január
végéig nyitott.

A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében telephelyfejlesztésre is lehet
pályázni, melynek határidejét módosította a kiíró, így december 10-től január 28áig beadható. Fehér Éva, az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
ügyvezetője arról tájékoztatott, nemcsak a határidő módosult, több feltétel
kedvezőbb lett. Újdonság, hogy a kötelező nyilvánosság és a könyvvizsgálás
elszámolható költség a pályázati támogatás terhére, amire korábban nem volt
lehetőség. „10-től 100 millió forintig lehet pályázni telephelyfejlesztésre, s az 50
millió feletti támogatásoknál kötelező könyvvizsgálót alkalmazni a projekt
megvalósítása során. A támogatás mértéke maximum 70%-os, ami nagyon kedvező
lehetőség” – tette hozzá.
Ennél a kiírásnál olyan cégek preferáltak, amelyek ipari övezetben, barnamezős
beruházásban vagy ipari parkban kívánják megvalósítani a fejlesztést. Lehetőség
nyílik a tevékenység bővítésére, elsősorban a termelő ágazatban, így például a
gépgyártás, a nyomdaipar, az élelmiszer-feldolgozás vagy a környezettechnológia
területén, melyeket az Európai Unió külön prioritásként kezel.
Új munkahely teremtését is előírják, s fontos tudni, hogy a megvalósuló fejlesztést
három éven keresztül fenn is kell tartani. Fehér Éva hangsúlyozta, mivel építési
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engedélyhez kötött a fejlesztések nagy része, amit a szerződéskötésig be kell
szerezni, érdemes időben előkészíteni a pályázatokat.
Hamarosan itt a várva várt KEOP
A Környezet és Energia Operatív Programmal (KEOP) kapcsolatban még csak a
tervezetek ismertek, ám jó hír, hogy néhány héten belül várható a kiírásuk. Az IR
ügyvezetője portálunknak elmondta, az úgynevezett Zöldgazdaság-fejlesztési
Program tervezetei között szerepel többek között nyílászáró csere, külső
hőszigetelés, illetve a világítás- vagy épp a fűtésrendszer korszerűsítése. Mindezek
egy pályázaton belül is elérhetőek lesznek, ám a tervezet szerint lehetőség nyílik
például kizárólag nyílászáró-cserére pályázni.
„A kisebb kiírások, melyekre cégek és intézmények pályázhatnak majd 1-től 50
millió forintig támogathatóak, míg a komplexek esetében akár 1 milliárd forintra is
lehet pályázni” – közölte Fehér Éva. Lesznek olyan konstrukciók is, melyeknél a
megújuló energia felhasználását támogatják, ez a kiírás azonban magánszemélyek,
társasházak és lakóközösségek számára nem elérhető, kimondottan az
intézményeket és cégeket kívánják támogatni.
„A pályázatok benyújtása a meghirdetéstől számított 60. napot követően
lehetséges, s ennek a határidőnek a közbeszerzés lehet a gyenge pontja” –
hangsúlyozta a szakember, aki azt ajánlja, hogy alaposan nézzék meg mit vár el a
kiíró, hiszen egyes pályázatokhoz árajánlatokat, előszerződéseket, s ahol
szükséges, a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat is be kell majd
nyújtani. Az energetikai vizsgálatot már a pályázati szakaszban el kell végeztetni
azért, mert egy megtérülési rátát vesz alapul a kiírás.
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Intelligens Régió: Szegeden kell lehetőséget
biztosítani a kkv-knak
Illés Attila
2014. szeptember 10. szerda
Fotó: Gémes Sándor

Már idén ősszel megnyílhatnak a Széchenyi 2020 Operatív Programjai keretében
kiírásra kerülő pályázati felhívások, melyek forrásainak elnyeréséhez a régióban
az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. nyújt segítséget a
vállalkozások és civil szervezetek számára.
Tizennégy évvel ezelőtt alapították meg az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft-t azzal a céllal, hogy elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az
információs társadalom szolgáltatásainak elterjesztését megismertetését, részt
vegyen a fejlesztésekben és a megvalósult rendszerek üzemeltetésében. A vállalat
már a kezdetektől fogva jelentős megbízásokat kapott az Európai Uniós
projektekben, elsősorban az online és B2B webes alkalmazások fejlesztésében,
üzemeltetésében, valamint az Európai Uniós pályázati projektek megvalósításában,
arculatok kialakításában. “A szakmai múltból is adódóan a webes fejlesztések, B2Brendszerek cége volt a kezdeti profil 2006-2007-ig, majd az évek során, a cég
fejlődésével nőttek a feladatok is. 2008-ban, a válság begyűrűzésével egyre jobban
látszott, hogy a cégek, önkormányzatok inkább EU-s forrásokat keresnek a
fejlesztéseik megvalósításához, így mi is pályázatírásba fogtunk” – mondta el a
SZEGEDma.hu portálnak Fehér Éva ügyvezető igazgató asszony. Ez év az innovációs
klaszterek feltűnését is hozta, az IR Kft. is egy környezettechnológiai klaszternek
lett a manager-szervezete, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kht.-val
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összedolgozva. “Itt számos olyan céggel találkoztunk, melyek az építőipart
szolgálták ki, ennek köszönhetően a telephely fejlesztési-ipartelepítési pályázatok
megvalósításában is komoly szerepet vállaltunk, több százmillió forintos tételben” –
mondta el az ügyvezető igazgató asszony.
Az Új Széchenyi Tervben szereplő Regionális Operatív Programok keretében
meghirdetett Vállalati Tanácsadás programban ROP-VTSA-2012-1135 regisztrációs
számon akkreditált tanácsadó vállalat címet nyert el az IR Kft. Az akkreditációs
címmel az alábbi négy szakterületen végezhet és végez tanácsadást:
–
–
–
–

Vállalati stratégia – TEÁOR 7022 „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”
Szervezetfejlesztés – TEÁOR 7022 „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”
Marketing – TEÁOR 7021 „PR, kommunikáció”
Online megjelenés, e-kereskedelem – TEÁOR 6201 „Számítógépes programozás.

Ezen akkreditált tanácsadó vállalat cím a konkurenciaként pályázó cégek közül igen
kevésnek van meg – hangsúlyozta Fehér Éva.
Vállalkozók képzését is végzik

A cég a több mint tíz év alatt megszerzett szakmai tapasztalatait 2013-tól
felnőttképzésben adja át kilenc területen, egy színvonalas irodakomplexumban,
Szeged belvárosában, a Petőfi Sándor sugárúton. “Nagyon kevés cég rendelkezik
komplett üzleti tervekkel, amelyek minimum 1-2 évre előre meghatározhatják a
fejlesztési irányvonalakat. Sokaknak úgy tűnhet, hogy nincs is erre igény, az uniós
pályázatokban azonban szigorúan veszik ezek meglétét, hisz ez alapján ítélik oda a
forrásokat. Kifejezetten vállalkozóknak tartunk képzéseket arról, hogyan kell egy
üzleti tervet elkészíteni, hogyan kell a cég rövid- és hosszútávú stratégiáit
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kidolgozni” – mondta el az ügyvezető asszony. A képzési programok és anyagok már
készen állnak, hogy elméleti és gyakorlati szinten is fejleszthessék a régió
vállalkozóit.
A Széchenyi 2020 keretében létrehozott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) segítségével szeretné az IR Kft. az eddigi fejlesztéseket a későbbiekben is
továbbvinni. “Azon telephelyfejlesztési programunkban, amely e két programból
kapna forrást, szeretnénk a közeljövőben minél több régiós vállalkozásnak
lehetőségeket kínálni, biztosítani, hogy Szegeden és körzetében valósítsák meg
termelő-szolgáltató beruházásaikat. A beruházás megvalósításához szükséges hely
adott ezen vállalkozásoknak városunk környékén, valamint a szükséges forrást is
biztosítja az EU és a kormány” – emelte ki. A vidéki gazdaságoknak lehetőség nyílik
telephelyeik korszerűsítésére, eszközbeszerzésre, technológiafejlesztésre, illetve a
termelő-szolgáltató eszközök megvásárlására. “Hírlevélben is kiértesítettük a
környezetünkben lévő vállalkozásokat és civil szervezeteket arról, hogy néhány
hónapon belül elérhetők lesznek a források, melyek elnyeréséhez teljes körű
szolgáltatást nyújtunk a pályázatírás, szerződéskötés, elszámolás és projektvezetés
területeken”. A 2014-2020-as költségvetési időszakban rendelkezésre álló Európai
Uniós források felhasználásához már megjelentek a Széchenyi 2020 operatív
programjai, melyek kapcsán az Intelligens Régió honlapján közzé is tette a főbb
operatív programok összefoglalóját, érdemes előre tervezni, készülni a
lehetőségekre – emelte ki Fehér Éva.
A Széchenyi 2020 régiónkban releváns operatív programjait megtekinthetik az IR
Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. honlapján, a Széchenyi 2020
almenüpontban, valamint az alábbiakban felsorolt operatív programok nevére
kattintva:
– GINOP–Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
– TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
– VP – Vidékfejlesztési Program
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Fehér Éva: Az uniós forráselosztás kulcsszereplői
lesznek a megyei önkormányzatok
SZEGEDma
2014. november 11. kedd
Fotó: Gémes Sándor

A megyéknek meghatározó szerepük lesz az EU-s források lehívásában –
nyilatkozta portálunknak a kamarai emlékéremmel kitüntetett Fehér Éva. Az IR
Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója úgy
értékelte, szigorodnak a feltételek, így a cégeknek alaposan fel kell készülniük
a kiírásokra.
A kamarai emlékérem arany fokozatát vehette át a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara újjáalakulásának 20 éves évfordulóján az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója. A CSMKIK szolgáltatási alelnöki tisztét
2005-2008 között betöltő Fehér Éva portálunknak elmondta, a kamara célja
ugyanazok voltak húsz évvel ezelőtt, mint napjainkban, azonban az üzleti és jogi
környezet átalakult és megváltozott.
Fehér Éva a területfejlesztésért felelős kamarai alelnökként 2005 és 2008 között és
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban (DARFT) három megye iparkamaráját
képviselte. „Ez egy fontos időszak volt nemcsak számomra, hanem a kamara
egészét nézve is, hiszen Magyarország európai uniós csatlakozása után egy évvel
neveztek ki alelnöknek. Akkor – és úgy gondolom most is – a kamarának sok esetben
kikérték a véleményét az EU-s projektek tervezésénél, és bár természetesen a
megvalósításban is részt vállalt volna, ezt a mai napig nem sikerült elérni” –
részletezte a helyzetet.
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Fehér Éva portálunknak elmondta, 2005-ben a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara készített egy anyagot Gondolkodjunk együtt! címmel, amelynek az
információtechnológiai fejezetének volt a szakmai vezetője. Ez javaslatokat
tartalmazott arra nézve, hogy a kamara miként vehetne részt az európai uniós
programok megvalósításában, a térségünkben. Ezt Fehér Éva azért nevezte
fontosnak, mert részben a területfejlesztési programok alapján határozzák meg az
uniós források megvalósítását, koordinációját a tervezéstől egészen az
elszámolásig.

„A DARFT-ban állandó meghívotti státuszban voltunk, s bár szavazati joggal nem
rendelkeztünk, vagyis nem volt lehetőségünk valójában beleszólni az előző uniós
költségvetési ciklus pályázatainak kialakításába, felhasználásába, azonban több
információhoz jutottunk. Ezekkel az ismeretekkel pedig a vállalkozások munkáját
tudtuk segíteni” – magyarázta. Megjegyezte, már több mint tíz éve is problémát
jelentett, hogy az önkéntes tagság bevezetése után folyamatosan csökkent a
kamara tagjainak a száma. Szerinte a kamarának gazdasági téren és a
területfejlesztésben, továbbá a törvényalkotásban megfelelő súllyal kellene
képviseltetnie magát. Utóbbi területtel kapcsolatban az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, egyszerűbb lenne a
visszacsatolás, jobban lehetne látni, hogy mire és hogyan van szüksége a
gazdaságnak és azok szereplőinek.
A CSMKIK-nél töltött évekre a karrierje szempontjából is fontos időszakként tekint
Fehér Éva. „Rengeteg kapcsolatra tettem szert, sok cégvezetővel, tulajdonossal
találkoztam akkor, akiket példaképnek éreztem, akik közé tartozhattam, s láttam,
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miként viselkednek az üzleti életben, hogyan irányítják a cégeket. Összességében
egy példarendszert láttam ott” – közölte.
Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója a
pályázatokkal kapcsolatban arról nyilatkozott portálunknak, hogy a 2008-as válság
hozta magával, hogy a kiírásoknak egyre nagyobb jelentőségük lett. „Eleinte sokan
idegenkedtek, most pedig már szinte átestünk a ló túloldalára, mindenki pályázni
akar, mert látják a példákat, hogy akik nyertek, nagy előnyhöz jutottak” –
magyarázta. Fehér Éva arról is beszélt, hogy a kamara abban az időszakban még
fajsúlytalanabb volt talán, mint most. Akkor és most is úgy gondolja, megoldást
jelenthetne a kötelező kamarai tagság és a kamarai részvétel a törvényalkotásban.
A megyéknek fontos szerepük lesz az uniós források elosztásánál
A 2007-2013 közötti ciklust tekintve a források felhasználása a Dél-Alföldön kiváló
volt, minden pályázati pénzt sikerült lehívni. Fehér Évától megtudtuk, a
vállalkozásokat érintő kiírások közül igen népszerűek voltak a gazdaságfejlesztési
operatív programból az eszközbeszerzések, az információtechnológiai fejlesztések,
vállalatirányítási rendszerek bevezetése uniós források felhasználásával, vagy
éppen az ingatlanvásárlások. A Regionális Operatív Program telephely-fejlesztési
kiírásai nagyon keresettek voltak, ipari parkokba, gazdasági zónákba települtek be
a cégek, új és korszerűsített üzemekkel, bővítették a foglalkoztatást. A fentiek
sikere a 2010-es évek után volt jellemző Fehér Éva szerint.
Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezetője úgy értékelte, hogy
a 2014-2020-as ciklusban is fontos szerepe lesz a megyéknek az egyes uniós
források elosztásában. „Talán egy kicsit közelebb kerül a vállalkozásokhoz a
forráslehívásoknak és a fejlesztéseknek a háttere. A GINOP, vagyis a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és a TOP, a
Településfejlesztési Operatív Program az a két kiírás, melyekre a vállalkozásoknak
figyelniük érdemes” – mondta. A Széchenyi 2020 fejlesztési időszak
tervdokumentációi szerint fontos szerepe lesz a megyei, így a Csongrád Megyei
Önkormányzatnak is. Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. egy anyag
összeállítását végzi, amelyben a területi tervezés és programozás mérföldköveihez
fogalmazza meg a vállalkozói igényeket aktív üzleti kapcsolatainak
felhasználásával. A prioritásokat projektekhez próbálják rendelni. „Folyamatosan
szondázzuk a vállalkozásokat, hogy tudjuk, milyen igények vannak az egyes
forrásokra. Egyelőre az látszik, hogy továbbra is az ipari beruházáshoz kapcsolódó
fejlesztésekre van nagy igény. Telephelyfejlesztésre és eszközbeszerzésre is utal a
GINOP és a TOP jelenlegi fázisában egyaránt, amire már most kiemelkedő igény
jelentkezik, de nem látom viszont, hogy az innováció és a külkereskedelem
területén milyen mértékben fejlesztenének cégek” – hívta fel a figyelmet.
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Intelligens Régió: A cél a megye iparosítása
menedzser szemlélettel!
SZEGEDma
2015. január 30. péntek
Kulcskérdés a Széchenyi 2020 pályázati időszakra való felkészülés – jelentette
ki Fehér Éva. Az IR Kft. célja, hogy a cégek mellett megyénk településeinek is
segítséget nyújtson a beruházások előkészítéséhez, ami a szakember szerint
elengedhetetlen a sikerhez.
Szeptemberre várható a pályázati dömping a jelenlegi információk szerint, ami jó
hírnek is tekinthető Fehér Éva szerint, mert – ahogy az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója rámutatott – így elegendő idő jut a
felkészülésre a cégeknek, a települési és megyei önkormányzatoknak. „Össze kell
gyűjtenie az érintetteknek azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket meg
kívánnak valósítani a 2020-ig tartó európai uniós ciklusban. Ehhez jó alapot adhat
az, amit cégünk felvállalt, nevezetesen hogy felmérjük, átvilágítjuk a cégeket,
településeket, s ez választ ad arra, hogy milyen belső és külső erőforrásokat kell
megmozgatni a fejlesztések kiajánlására. Ebből kiderül, hogy az adott településen
milyen lehetőségek vannak az iparosítás vagy éppen a telephely-fejlesztési
beruházások előkészítésére” – részletezte. Az átvilágításból kiderül az is, hogy a
TOP, a GINOP, a VP és az EFOP irányok közül mely kiírásokon érdemes részt venni.
Fontos megvizsgálni például, hogy van-e elhagyott üzem, termelésből kivont
mezőgazdasági terület, amely barnamezős besorolású, vagy adott esetben, a helyi
rendeletben ipari területté nyilvánítható. „Ha ilyenek nincsenek, akkor
megkeressük azokat a vállalkozásokat, amelyek elsősorban GINOP forrásaiból
szeretnének telephelyet, üzemet, ipart létesíteni. Az IR Kft. azzal segítené a
településeket, illetve a cégeket, hogy befektetési ajánlatot, üzleti tervet készít,
ami szükséges a pályázatokhoz. A cél a megye iparosítása, ehhez azonban pontosan
ismerni kell a kiindulási alapokat, és nem utolsó sorban szemléletváltásra is szükség
van. Menedzserszemlélettel kell tekinteni a cégekre, településekre, ez az
előrejutás alapja” – hangsúlyozta Fehér Éva. Megjegyezte, mivel őszre várható,
hogy nagyobb számban megjelennek pályázatok, van még több mint fél év arra,
hogy az építési tervdokumentációkat elkészítsék a vállalkozások, adott esetben a
termelésből kivonják az önkormányzatok azokat a területeket, amelyet majd fel
tudnak kínálni a cégeknek a betelepülésre, illetve arra is van idő, hogy elkészítsék
az infrastrukturális- és üzleti terveket.
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Az előző uniós ciklussal kapcsolatban Fehér Éva elmondta, tapasztalataik szerint
nem volt jellemző, hogy előre felkészültek volna a települések vagy éppen a
vállalatok a pályázatokra. Nehézségek voltak a kiírásoknál is, például az önerő és a
biztosítékadási kötelezettség kapcsán. „Most mindenképpen készülni kell, hiszen
olyan pályázatokat vár a hazai kiíró szervezet és Brüsszel egyaránt, amelyek
megfelelően elő vannak készítve. Ha beruházásról, eszközbeszerzésről,
innovációról van szó, akkor ahhoz megfelelő tervekkel kell rendelkezni, fel kell
készülni pénzügyileg is, mivel másfajta pénzügyi rendszert vezetnek be. Online
lesznek elérhetőek a kiírások és rövidül a rendelkezésre álló idő is. Csak olyanok
lehetnek befutók, akiknek készen vannak az átgondolt, kidolgozott, megalapozott,
és nem utolsósorban fenntartható terveik” – magyarázta a szakember.
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Intelligens Régió: Vállalkozók figyelem, még
áprilisban jöhetnek GINOP felhívások!
SZEGEDma
2015. április 20. hétfő
Fotó: Gémes Sándor

Több forrás jut kutatás-fejlesztésre, illetve a feldolgozóipart szeretnék
helyzetbe hozni – ez látszik a hamarosan megnyíló GINOP forrásokból. Fehér
Éva, az IR Kft. ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes kiírásoknál
jelentősen szűkített TEÁOR szám szerinti pályáztatás lesz, vagyis sokan nem
lesznek jogosultak az uniós forrásokra.
Szakértői konzultációt hirdetett a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a HÉTFA
Kutatóintézet, melyen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) forrásainak leendő felhasználásáról tanácskoztak. A bizottságba az IR
Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. is meghívást kapott, melynek
ügyvezető igazgatója, Fehér Éva elmondta, az NGM mellett a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, az Innovációs Hivatal is részt vett a szakmai megbeszélésen, akárcsak
az érdek-képviseleti szervek.
Az előkészítő folyamat során összegezték az előző uniós ciklus pályázati
tapasztalatait, illetve azt, hogy milyen pályázatok lehetnének azok, amelyek jól
illeszkednének a célpiachoz. „Megállapítottuk, hogy a vállalkozásoknak azokra a
forrásokra lenne szükségük, amelyek elsősorban vissza nem térítendőek, magas,
vagyis legalább 50%-os támogatási intenzitásúak, s úgy tűnik, hogy ez a kiírók
részéről is meghallgatásra talált. Népszerűek voltak és várhatóan lesznek is azok a
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kombinált termékek, amelyek hitelt és vissza nem térítendő támogatást egyaránt
tartalmaznak” – mondta el Fehér Éva.
Vizsgálták azt is, hogy mekkora terhet jelentett az adminisztráció a vállalkozóknak.
Ezzel kapcsolatban Fehér Éva kiemelte, érdekes volt, hogy a pályázók megszokták,
hogy mennyi és milyen dokumentumokra van szükség, nem tekintették ezt
kifejezetten nagy tehernek az előző európai uniós ciklusban. Ennek egyik oka, hogy
egy banki hitelhez vagy akár Széchenyi Kártyához is nagyjából ugyanazokat az
iratokat kérik az érintettektől. „A mostani ciklusban ezen a területen nem várható
könnyítés, vagyis az, amit eddig elvártak, továbbra is megmarad. Azoknál a
pályázatoknál, melyeknél egy beruházásról van szó, nagyon fontos, hogy meglegyen
az építési tervdokumentáció. Ez már az előző ciklus végén is elvárás volt, és
valahol érthető is, hiszen, aki beruházni akar, az nem feltétlenül a pályázatra vár”
– jegyezte meg az ügyvezető igazgató.
Előtérben a kutatás-fejlesztés és a feldolgozóipar
Új és egyben pozitív elem, hogy amikor parlamenti döntés születik egy-egy operatív
program forráselosztásáról, akkor azt megjelentetik a Magyar Közlönyben, így
mindenki tájékozódhat a kiírásokról. Ezeket az IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft. is közzéteszi. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete négy prioritást határoz meg, ez a
kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása; a kutatás, technológiai
fejlesztés és innováció; a harmadik prioritás az infokommunikációs fejlesztésekről
szól, míg a negyedik energetikai témájú. „Kutatás-fejlesztésre sok kiírás lesz
vállalkozóknak is, ami nagyon hiányzott az előző években, akkor klasztereknek,
egyetemeknek voltak elérhetőek az ilyen kiírások. Most látszik, hogy a hazai
cégeket szeretnék arra inspirálni a pályázatokkal, hogy a kutatás-fejlesztés, az új
termékek kialakítása területén lépjenek előre” – magyarázta Fehér Éva. Ezen felül
a hamarosan megnyíló keretek középpontjában zömmel a munkahelyteremtés áll,
illeszkedve a kormányzati szándékhoz.
Még ebben a hónapban megjelenhetnek az első pályázatok, a GINOP 1.2.1 mikro-,
kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése célzó kiírás, amit
azért emelt ki Fehér Éva, mert egy szűkített TEÁOR szám, vagyis tevékenységi kör
szerinti pályáztatás lesz. Ebből az látszik, hogy a szolgáltató szektor és a
kereskedelem nem feltétlenül tartozik ezen operatív program fókuszába, helyette
inkább a feldolgozóipart szeretnék helyzetbe hozni az elnyerhető támogatásokkal.
„Nagy lehetőséget azoknak nyújt majd ez a pályázat, akik valamilyen termelési
vagy gyártó tevékenységet végeznek. Egyszerűsített kiírások fognak megjelenni,
amelyek hasonlítanak az előzőekhez, de a jogosultsági kritériumok lényegesen
szigorodtak, vagyis sokan eleve kiszorulnak a pályázatból” – részletezte az IR Kft.
ügyvezetője.
Az előzetes tervek szerint 50%-os támogatási intenzitásra lehet számítani. A
magasabb támogatás várhatóan a szabad vállalkozói zónában lesz elérhető, ami az
előző uniós költségvetési ciklusban az úgynevezett leghátrányosabb helyzetű
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térségekre vonatkozott. Fehér Éva arról tájékoztatott, hogy az év második felében
várható a kombinált, vagyis a hitelt és vissza nem térítendő támogatást egyaránt
tartalmazó pályázatoknak a megjelenése várható, jelenleg még a közvetítő
szervezeteknek a pályáztatása zajlik, amelyek a lebonyolításban részt fognak
venni. „Sokak számára ismert a mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M) elnevezésű
konstrukció, ehhez hasonló várható az idei évben, amely elsősorban a beszállítókat
fogja helyzetbe hozni, továbbá a piacra jutást segíti majd, nem pedig a korábban
igen népszerű ingatlanvásárlásra vonatkozó és az ahhoz kapcsolódó pályázatok
megismétlését. Ezt bizonyára sokan sajnálni fogják” – magyarázta. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy nagyon kell figyelni a pályázatok megjelenésére, hiszen
egyes kiírásoknál a keret kimerüléséig fogadják a jelentkezőket, de a többi
konstrukciónál is kevés idő áll rendelkezésre.
Az IR közvetít a piaci szereplők és a minisztérium között
„Több mint 900 céggel állunk kapcsolatban, mintegy 50%-ukkal már dolgoztunk
közösen. Most – mivel szakértőként működünk együtt a Nemzetgazdasági
Minisztériummal – rajtuk kívül is minél több vállalkozás jelentkezését várjuk, hogy
mondják el véleményüket a pályázatok kapcsán, s ezeket igyekszünk a
szaktárcának tolmácsolni. Az elmúlt időszakban is sok, a piac részéről igényt
sikerült beépíteni a tervekbe, ezen is dolgozunk a jövőben is” – hangsúlyozta az IR
Kft. ügyvezető igazgatója.
Úgy látja, hiába vannak ugyanis bizonyos kutatások, felmérések, a piaci szereplők
valós igényeinek és észrevételeinek kell meghatározónak lenniük egy-egy pályázati
konstrukció részletes kidolgozásánál. Fehér Éva hozzátette, nem csupán azok
véleményére kíváncsiak, akik jelenleg is üzleti partnereik, bárki bizalommal
fordulhat hozzájuk eddigi pályázati tapasztalataival, esetleges elvárásaival,
észrevételeivel.
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