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Egyéb észrevétel
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program szakmai véleményezése
Mint ismeretes, az unió gazdaságfejlesztési szándékai sorában kiemelt szerepet szánnak a kulturális és kreatív iparok –nak (KKI), támogatva a bennük rejlő lehetőségek nemzeti
és uniós-szintű felhasználását, kiaknázását. Okát nem ismerem, de a GINOV-ban – amelyben ennek a témakörnek helye lenne,- még csak utalást sem találtam a gazdaságnak
e fontos és az unión belül különleges és kiemelt szereppel felruházott részére. Az operatív programon belül többek között pl. a „Vállalati K+F+I tevékenység támogatása”, és/vagy
a „Versenyképes IKT szektor fejlesztése”, illetve a „A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása” megnevezésű intézkedések egyes elemei közvetlenül is összekapcsolhatók
a KKI fejlesztésének részleteivel. Ebben az összefüggésben az alábbi tényekre volna szükséges tekintettel lenni :
A kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadítását tárgyalja a Bizottság közismert un. „Zöld Könyv”-e (COM.2010.183) Ez az anyag volt az alapja az ez év őszén
befejezett „Kreatív Európa 2014-2020” megnevezésű programnak. A program a kultúrát más tartalmi értelmezés mellett, alapvetően árúként és szolgáltatásként is értelmezi. A
program hangsúlyozza a kultúra innovatív aspektusát és a hangsúlyt az új költségvetési időszakra az eddigi „Kultúra, Média, Média Mundus” akcióterületekkel szemben a
„Kulturális és Kreatív Iparágak”-ra (CCI = Cultural and Creative Industries) mint akcióterületre helyezi át. Érdekes megemlíteni, hogy a német nyelvű publikációk minden esetben
a „Kultur- und Kreativwirtschaft” azaz a „Kulturális- és Kreatívgazdaság” fogalmát használják.
Az Európai Bizottság 2012.9.26-án Brüsszelben kiadott közleménye (COM.(2012)537 final) a kulturális és kreatív ipart mint az EU-ban a növekedés és foglalkoztatás mutatóját
jelöli meg. A jelentés készítésekor a CCI-k az unió területén a bruttó ipari termelés 3,3 %-át adták, és 6,7 millió főt foglalkoztattak. A közlemény hangsúlyozza, a kapcsolódó
iparágakkal közös integrált stratégia kidolgozását. (Ennek a szándéknak kerestem a nyomát a GINOV-ban.)
2013. szeptember 12-én az Európai Parlament plenáris ülésén „A növekedés és foglalkoztatás forrásait jelentő kulturális és kreatív ágazatok” c. jelentést fogadták el. Magyar
részről támogatólag szólalt fel Bagó Zoltán Fidesz EU- képviselő utalva arra, hogy „…már léteznek a kreatív ipar létszámbővítését célzó programok is …”.(Nálunk,
Magyarországon ?? )
Az Európai Bizottság Directorate-General for Research and Innovation szervezeti egysége adta ki „Research and Innovation performance in Hungary – Country Profil 2013” c.
elemzését. ( ISBN 978-9279-30852-9). Ebben csak egy „…jelenleg kidolgozás alatt álló innovációs stratégiáról…”van szó. A Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció Programját
csak mint „lehetőséget” említi meg.
A még Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyképességért felelős szakállamtitkárságának „Tudásgazdaság Főosztálya” készített egy „A kreatíviparágak
iparpolitikai háttere” c. tanulmányt.(Dr. Nikodémus Antal). Az abban foglaltaknak a tényleges folytatása, megvalósítása máig várat magára.
Ugyan csak hiába keressük az annak idején az NKTH által létrehozott „Kreatív Iparágak Platformja” – (KIP) működésének, működtetésének kézzel fogható eredményeit.
Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a legutóbbi hetek során megfogalmazott kormányzati szándékok e területen átfogó új stratégiát, tényleges előrelépést sejtetnek :
2013. november 14-én Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes bejelentette a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ megalapítását. Az új Központ működését önálló
költségvetési szervként 2014. január 1-én kezdi meg . Feladata a kreatív ágazatok ösztönzése és az ezzel kapcsolatos vállalkozások segítése valamint a hazai innovációk
bemutatása lesz.
A Kormány 1769/2013.(X.25.) számú határozata értelmében elindul és 2017-ben befejeződik a MOME campusának megújítása és annak részeként egy kreatív innovációs és
tudáspark megvalósítása. Többek között feladata lesz a kreatív ipar területén a magyar szellemi értékek és alkotások hatékony gondozása, nemzetközi meg- és elismertetésének
elősegítése.
Megfontolandó a fenti két kormányzati elhatározás tartalmainak összekapcsolása egymással és első sorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
szándékaival. Ez az összekapcsolás természetesen sokrétű és változó mélységű , illetve időbeliségében is többlépcsős lehet. Minden fajta összekapcsolásnak azonban van egy
első és megkerülhetetlen lépése, ez pedig az egyes területeken folyó munkáról, az ott elért eredményekről, megtermelt értékekről történő tudásközvetítés az egyes aktivitási
területek, e területek és a „felhasználó” társadalom illetve a külföld között.
Javaslom egy, a leírtakat szolgáló ismeret- és tudásbázis létrehozását és működtetését. A kulturális és kreatív gazdaság egyes területei – annak ellenére, hogy alapvető
funkcionális, értékteremtő és működési rendjük azonos vagy hasonló logikai rendre épül fel, - sok részletben eltérnek egymástól. Nemzetgazdasági hatásukat hatékonyan
azonban csak egymással kooperálva, egymáshoz kapcsolódva tudják kifejteni. Egy ilyen együttműködésnek az alapfeltétele a szinte teljes körű informáltság a partnerekről. Az
egyes ágazati elemek innovációs tartalmát, kreatív megoldásokat termelő képességét messzemenően befolyásolják a kooperáló, egymással kapcsolatban álló partnerek ugyan
ilyen tartalmai, képességei. Így kézenfekvő az igény, hogy ezekről a lehető legrészletesebb ismeretekkel, tudással rendelkezzenek.
Egy ilyen tudásbázis természetesen érdemben csak úgy építhető fel, ha a térben és időben egymástól eltérően működő ágazati műhelyek – a legkisebbektől a nemzetközi
társaságokig bezárólag – a maguk ismeret- és tudásanyagát egymástól függetlenül, bárhol és bármikor egy közös rendszer részeivé tehetik. A „befogadó” rendszer gyakorlatilag
határok nélküli kell, hogy legyen, biztosítva az egyes rendszeralkotók kötött egy kötött, közös szemantikai rend szerinti összekapcsolódási lehetőséget.
Egy ilyen kritériumoknak megfelelő tudásbázist többféle úton lehet megszerkeszteni. Egy viszonylag könnyen kezelhető modellt a többdimenziós szemantikus hálóelemekből
szerkesztett hálózat-rendszerekre épített tudás-tér jelent. Ennek a modellnek az alkalmazási körülményeit az elmúlt években több területre vetítve elemezték. A legátfogóbban ez a
technikai jellegű használati rendszerek illetve a nemzeti kúlturkincs egészének átfogó tudástárba rendezése területén történt meg. A technikai rendszerekkel kapcsolatos
elemzést a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft.(2010.) , a nemzeti kúlturkincs nemzetközi összefüggéseit is bemutató tudástár alkalmazásának lehetőségét a MaNDA
Kutatási és Fejlesztési Főosztálya (Herner János főoszt.vez.), a Magyar Művészeti Akadémia ( Fekete György elnök) valamint a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft –
Informatikai Igazgatósága (Rumi László igazgató) pozitívan ítélte meg. Az MMA- tudástár kísérleti projektjének a kidolgozója a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszakiés Informatikai Karának Informatikai Tanszéke (Dr. Iványi Péter tanszékvezető) lett volna. A felsorolt intézmények mindegyike azonban a rendkívül szűkös állami költségvetésre
hivatkozva a saját kockázatára nem tette meg a tudástár tényleges megvalósításának első lépéseit.
Csak megjegyezni kívánom, hogy Magyarország azon uniós tagállamok sorába tartozik, ahol a rendkívül gazdag és sokrétű nemzeti kulturkincset összefüggéseiben és
sokoldalúságában bemutató információs rendszert még nem hozták létre. (Ennek hiánya először az uniós elnökség idején vált kínosan nyilvánvalóvá.) Az egyes intézmények,
mint pl. a Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, OSzK, stb. bár rendelkeznek saját információs- és tájékoztatási rendszerrel, - de ezek között az összefüggéseket is bemutató
átjárhatóság mind a mai napig nem biztosított. Ezt a tényt azért említem meg, mert a hivatkozott adatkezelő rendszert „csak egyszer” szükséges megalkotni, az abban szereplő
változók aktualizálása révén a KKI (CCI) tudáskezelő rendszere szinte változtatás nélkül adaptálásával megteremthető a nemzeti kulturkincs eddig hiányzó tudástára is. Ez annál
is inkább így van, mert a KKI működtetése eredményei részben maguk is a kultúra „termékei” körébe tartozva fontos önálló részei a tudástárnak.
Az unió vezető országaihoz hasonlóan a közeljövőben Magyarország is „kénytelen lesz” saját kulturális és kreatív gazdaságát számba venni, összetételét, teljesítményeit stb.
feldolgozni. Ezt a feladatot Németország esetében kormányzati megbízás alapján (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) a CBC (Creative Business Consult) és a
Prognos AG végezte el „Endbericht : Kultur- und Kreativwirtschaft” cimmel ( Köln, 2009), 2012 decemberében adták ki a Farunhofer ISI és a Prognos AG az „Endbericht : Die
Kultur- und Kreativwirtschaft in der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette – Wirkungsketten, Innovationskraft, Potenziale” címmel rendkívül részletes jelentésüket a
szövetségi kormány számára.
Ezzel kapcsolatosan az alábbiakra hívom fel a figyelmet: részletesen tanulmányozva a témával kapcsolatos – és a bevezetőben hivatkozott - uniós valamint nemzeti anyagokat ,
megállapítható volt, hogy bár minden tanulmány, irányelv, jelentés többször is hivatkozik a tagállamok közötti együttműködésre, a szükséges tájékoztatásra, egyetlen helyen nem
találtam nyomát sem egy olyan információs rendszernek, amely egy ilyen unió szintű együttműködést szolgálna. Ha Magyarország a saját és ténylegesen működő és értéket
termelő KKI-jának számbavétele céljából létrehozná a saját nemzeti tudástárát, - ezt olyanná lehetne formálni, hogy alapját képezze egy az unió egészét szolgáló rendszernek.
Budapest lehetne egy ilyen átfogó tudástárat működtető információs KKI- központ székhelye. E javaslat alapját képező tudástár rendszer-tervét úgy állítottuk össze, hogy az
visszatükrözi a hivatkozott két széleskörű német tanulmánynak – az EU-s előírásokat és szabványokat követő - alapvető szakmai rendszerét és kategóriáit. (Ez a tény

megkönnyítené egy, a németekkel közös ilyen célú akció sikeres végrehajtását.)
Az elmúlt három év tapasztalatai egyértelműen azt mutatták, hogy közvetlen kormányzati feladathoz, szándékhoz történő kötés nélkül – bár jelentőségét és megoldási útját arra
hivatottak nem vitatják – a javasolt tudás-tár nem valósulhat meg. Miután azonban a legutóbbi hetekben két ide kapcsolódó kormányzati döntés is nyilvánosságra került, Nemzeti Kreatív Központ, illetve MOME innovációs és tudáspark - az volna célszerű, ha ezek fejlesztésének részeként kerülhetne sor a szóban forgó tudás-tár megalkotására.
(Annál is inkább, mert mind két intézmény jellegéből adódóan birtokolja mind azokat az adatokat, információkat, amelyekkel a magyarországi tudás-tár megalkotásának első
lépésében feltölthető és tesztelhető is.)
Jómagam mint a MOME nyugállományú egyetemi tanára , negyven éves ismerettel rendelkezve az intézményről és a szakterületről – javaslom a KKI hazai kérdései gondozása
koordinálását a MOME-ra bízni. Egy ilyen funkció – különösen az egyetem nemzetközi szakmai beágyazottsága miatt is - szerves része lehet mind annak az ellátandó feladatnak,
amelyet a kormányhatározat a MOME tudásparkja számára előír.
Ami a javasolt hazai (és „uniósítható”) tudástár gyakorlati megvalósítását illeti, a kidolgozott hivatkozott matematikai modellt és előzményeit a legátfogóbban a Kopint-Datorg
Informatikai Igazgatósága ismeri. Ezért mint állami feladatokat ellátó intézmény a megvalósítás jogosultságával és szellemi kapacitásával is rendelkezve, irányítója lehetne egy
ilyen célú egyetemi (MOME – Pécsi Tudományegyetem) kutató-fejlesztő munkának.
Budapest, 2013, december 29.
Prof.Dr. Müller Ferenc
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
Egyetértünk azzal, hogy a program legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt
a munkát vállalni akarók képességeink fejlesztése.
Támogatjuk azt is, hogy fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló források közül a legfontosabb beavatkozási területnek a foglalkoztatás növelését és a
munkahelyteremtést tartja.
Elfogadjuk az elemző megállapítások azon részét, amelyek szerint a foglalkoztatás szintje jelenleg alacsony, és elmarad az EU átlagtól, a fiatalok munkanélküliségi rátája és a
tartósan munkanélküliek aránya magas, és hogy nem kellően hatékonyak a munkaerő-piaci szolgáltatások. Mindezt annak ellenére, hogy az elemzésben szereplő 2012. évi
mutatóknál a 2013. évi mutatók jóval kedvezőbbek.
Az elkészült elemzések és a jelenlegi célkitűzések alapján a programban szereplő alábbi specifikus célok megegyeznek a munkaügyi szervezetek legfontosabb célkitűzéseivel:
A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása.
A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.
A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése.
Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és ehhez a szociális gazdaság fejlesztése.
A munkaerő-mobilitás javítása, az atipikus és családbarát foglalkoztatási formák alkalmazásának elősegítése.
Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása.
A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása

Azzal is egyetértünk, hogy a fenti célkitűzések csak aktív munkaerő-piaci programokkal valósíthatók meg, melyeknek az EFOP célkitűzésekkel és programokkal összehangolva
kell érvényre jutniuk.
A 2.5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése prioritás tengely célkitűzéseinek meghatározásával egyetértünk.
A programban szereplő specifikus célkitűzések, elvárt eredmények, megvalósítási eszközök elfogadhatóak. A munkaügyi központ, mint a program egyik kedvezményezettje
sajátos eszközeivel és a rendelkezésére álló hazai és Európa Uniós források felhasználásával hozzájárulhat a sikeres megvalósításhoz.
Sem az OFTK, sem a GINOP nem tartalmazza, hogy pontosan mely térségek a növekedési zónák, illetve a szabad vállalkozási zónák. Szükséges lenne ezt legalább az OP-ban
nevesíteni, illetve térképi szinten megjeleníteni.
Nem támogatandó, hogy a növekedési zónák automatikusan a megyei jogú városok (és térségeik, még kevésbé kistérségeik) legyenek, hiszen vannak olyan középvárosaink (pl.
Komárom, Esztergom), amelyek gazdasági fejlettségüket is jelentőségüket tekintve legalább azon a szinten állnak, mint pl. az utólag, megyeszékhely-funkciójuk miatt megyei
jogú várossá nyilvánított városok (Szekszárd, Salgótarján).
Ezen kívül már csak a források koncentrálása érdekében sem javasolt a növekedési zónák felhígítása. Inkább kevesebb térség, de több forráshoz jusson, melyek multiplikátor
hatása aztán képes lesz tágabb térségek felemelésére is.
A turisztikai témájú fejlesztések forráseloszlása, pályázati feltételei és kedvezményezetti köre nehezen azonosítható, az egyes témák kidolgozottsága nem tartalmaz kézzel
fogható információt a várható pályázati feltételekről. Konzorciális projektek benyújthatósága (Önkormányzat és Alapítvány, ill. Forprofit gazdasági társaság konzorciuma
támogatható-e?) nem olvasható ki.
Keverednek a fogalmak, vagy a fő fejezetek (PRIORITÁS TENGELYEK LEÍRÁSA) címei nincsenek összhangban a specifikus célokkal, amiket a 11. oldaltól a 20. oldalig
összegeznek a SWOT tábla és az eddig elkészült stratégiák alapján a GINOP intézkedéseiben speciális célként. A sok táblázatból egy hiányzik az elejéről, amely a teljes OP
prioritás/cél/intézkedés/forrás rendszert bemutatná.
A vidéki vállalkozók nagy többsége mikrovállalkozó. Mivel a lakosság több mint 60%-a él vidéken, ezért fontos lenne, hogy a GINOP-ban is megjelenjen az ő támogatásukra
vonatkozó cél/intézkedés, olyan tevékenységekre, amely a VP-ben és a TOP-ban nem elérhető számukra. A 2007-2013-as tervezési időszakban is az volt a legnagyobb probléma,
hogy arra hivatkozva maradtak ki a GOP támogatásokból a vidéken tevékenykedő mikrovállalkozások, hogy részükre ott van az EMVA/ III. tengelyben a mikrovállalkozás fejlesztés
jogcíme. Mint az is ismeretes, és a tapasztalatok ezt igazolták, az EMVA keretből igényelhető támogatások nagyon behatárolták a tevékenységeket, a támogatási kérelem
benyújtásra évente egyszer volt átlagban lehetőség, a HACS forráskeretétől függött, hogy a jó pályázatok (kb. fél év után) kaphattak-e támogatási határozatot. Eközben a városhoz
kötődő mikrovállalkozások folyamatosan nyújthattak be sokkal többféle tevékenységre fejlesztési igényt a GOP-ba, amelyet folyamatosan, 2-3 havonta bíráltak el. A kettős
finanszírozás veszélyét elkerülendő– akár egy egyszerű nyilatkozattétellel, ha az informatikusok nem tudnak erre a tényre szűrni - a vállalkozókra bízni, hogy melyik OP
támogatását fogja igénybe venni adott fejlesztésre. Az EMVA támogatás egyetlen előnye volt, hogy magasabb támogatási intenzitást tudtak érvényesíteni az ügyfelek.
Legyen meg az átjárhatóság az OP-k között, amennyiben a HACs HFS/HVS ezt megfogalmazza a GINOP-VP között is, ahogy az lehetséges a VP-TOP között CLLD tervezés
esetén. Egyébként fél mondatban van erre utalás, de nem tűnik garanciális koncepciónak:

Az álláskeresők önfoglalkoztatásának támogatással történő megoldása önmagában helyes, mégis átgondolandó a részletes szabályozásakor. A sok kényszervállalkozó nem tud
minden esetben jó, és piacképes terméket/szolgáltatást vállalkozásában beindítani, és a vállalkozások megszűntével ők munkanélküli segélyre/járandóságra sem jogosultak,
teljesen magukra lesznek hagyva, a szociális háló rájuk nem vonatkozik. Nagyon magasak a járulékok is, amelyet egy egyéni vállalkozónak, vagy főállású társas vállalkozói
tagnak be kell fizetnie önmaga után. Ez a befizetési kötelezettség a kezdeti időszakban akár a teljes bevételét is „elviheti”, és a későbbiek során is csökkenti azt a jövedelmet,
amelyet munkavállalóként el tudna esetleg érni.
135. oldal: „BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: ERFA 5. cikk (8) a) Üzleti inkubátorok létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatásba, mikrovállalkozásokba és
cégalapításba való beruházások támogatása.”
Megjegyzés: Az inkubátorházakhoz kötődő intézkedésben lehetne azt az elvet kialakítani, hogy hasonló tevékenységet végző, jól működő és bővíteni szándékozó KKV-k
„leányvállalataként” hoznák partnerségbe az ilyen önfoglalkoztatást vállaló álláskeresőt.
A hitel és garanciaeszközök a bankokhoz kötődnek, az elmúlt évek gazdasági mutatói szerint nagyon nagy volt a hitelfelvevők kockázata. Sok vállalkozás emiatt ment csődbe,
miközben a bankokra ez nem volt jellemző. Az államnak kellene felvállalnia ezt a kockázatot, mert neki van viszonylagosan nagyobb hatása a bankokra, a kamatemelést jobban ki
tudja védeni, és hatásosabban tudja a vállalkozók érdekeit képviselni.
A gazdaságfejlesztés minden területén és ágazatában szükséges az előleg bevezetése, mert nagyon sok vállalkozás az utófinanszírozás miatt nem pályázik, és ezzel további
hátrányba kerül versenytársaival szemben. Az előleg járjon automatikusan, amelyet pl. a fejlesztés megkezdése utáni első kifizetési kérelemben már elszámol, de göngyölítetten
viszi magával tovább a fejlesztés befejezéséig. Pl. a Széchenyi kártya alkalmas erre is. Az ehhez történő hozzájutást kellene egyszerűsíteni, bürokrácia felesleges útvesztőitől
mentesíteni, különösen, ha nem az első elbírálásról van szó, hanem már a meghosszabbítási időszakban jár a vállalkozó.
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyéb észrevétel
Tevékenységünkből adódóan elsősorban a határ menti, határon átnyúló dimenziók erősítésére, véleményezésére érezzük szakmailag feljogosítva magunkat, így hozzászólásunk
ezt a logikát követi.
Üdvözöljük, hogy főként az első prioritás keretein belül megjelenik a területileg integrált beavatkozások szükségszerűsége, melynek során a kiemelt térségek, várostérségek
integrált és fókuszált gazdaságfejlesztését is megcélozza a program. Példaértékű, hogy az operatív program lehetőséget biztosít a határon átnyúló, területileg integrált
beavatkozások támogatására. Igen kedvezően értékeljük, hogy a GINOP több ponton meghaladja a határoknál elvégződő szemléletet, mégpedig elsősorban a vállalkozói
együttműködések (klaszterek, beszállítói hálózatok) és a turizmusfejlesztés (pl. EuroVelo) terén.
A szervezetünk által üzemeltett, a magyar határok mentén működő, határon átnyúló együttműködéseket tömörítő szakmai hálózat hangsúlyos javaslataként tolmácsolni kívánjuk a
magyar Európai Területi Társulások (ETT-k) azon kérését, hogy e jogi személyek – mint a határ menti térségfejlesztés kiemelkedően fontos szereplői – is nevesítve
szerepeljenek az operatív program jogosult pályázóiként.
Prioritási tengelyenként tervezett intézkedések, beavatkozások szerint az alábbi szakmai hozzászólásokat ajánljuk szíves megfontolásra:
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése
Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai
A kijelölt kiemelt térségek egy jelentős része földrajzi közelségéből és a hálózati gazdaságba való beágyazottsága következtében szorosan kapcsolódik a Magyarországgal
szomszédos határtérségekhez. A globalizáció és az európai integráció nyomán a négy alapszabadság mind fokozottabban érvényesül, és egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni
a nemzetközi, makroregionális kontextust, amikor komplett térségeket vagy akár pontszerű telephelyeket fejlesztünk.
Éppen ezért megfontolandó, hogy a kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjait nagy forrásarány illesse meg. Támogatjuk, hogy e programok területileg és ágazatilag
integrált módon valósuljanak meg, melyre több reményt adó megfogalmazás is utal. Egy-egy határ menti területet azért érdemes kitüntetett módon kezelni, mivel
• vagy dinamikus gazdasági növekedésre képes, versenyképes és kedvező foglalkoztatási adatokkal bíró régióról van szó, amelynek fejlesztése a tágabb térségére is kedvezően
hat ki, és képes befogadni a tőke-, tudás- és technológiatranszfer során közvetített innovációkat (pl. a Közép-Európa növekedési zónájának tekinthető Bécs–Pozsony–Győr
háromszög térsége),
• vagy a leszakadás állandósulása, az alacsony gazdasági potenciál következtében komplex programokra van szükség a foglalkoztatás bővítése és a népességmegtartó erő
növelése érdekében.
A két fenti térségtípus más-más ágazati preferenciákat igényel, és eltérő mértékben érdemes hangsúlyt helyezni a munka- (foglalkoztatás-bővítő) és technológia-intenzív
(innováció-orientált) tevékenységekre. Javasoljuk, hogy kerüljön beazonosításra az egyes régiók szerepköre a tágabb gazdasági térszerkezetben. Erre azért is szükség van, mivel
a szomszédos határon túli területek gazdasági képe és infrastruktúrája verseny- vagy együttműködési helyzetet teremthet
A magyar határ mentén, számos határon átnyúló gazdasági tengely, ipari-logisztikai övezet kialakítására van mód, melyek magyarországi részeire több gazdaságfejlesztési
beavatkozás is irányulhat:
• Például Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye esetén az autóipari együttműködések hangsúlyosan jelenhetnek meg. A K+F, az oktatás-képzés, a piacszerzés
terén még nagy lehetőségek rejlenek. A megfelelő üzleti környezet elérése érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk:
a) regionális klaszter-együttműködések támogatása
b) járműipari fejlesztési partnerség kialakítása a klaszterek, a kutatási-fejlesztési, valamint a szakképző intézmények részvételével;
c) a beszállítóvá válást segítő vállalkozásfejlesztés megvalósítása KKV-k számára.
d) regionális tudásközpontok kialakítása az innovációk terjesztése érdekében
Eltérő gazdaságszerkezettel bír azonban például a volt nehézipari-energetikai tengely nógrádi és borsodi iparvidéke. E térségekben egyszerre jelent feladatot a foglalkoztatás
bővítését megteremteni képes hagyományos iparágak nagy termelési tapasztalatot felhalmozó tevékenységeinek támogatása (pl. gépgyártás, vegyipar, acélipar), illetve a
gazdaság diverzifikálása, a magasabb hozzáadott értékű termékek gyártása, a környezetbarát iparágak meghonosítása (pl. IT, mechatronika).
2. prioritás: Tudásgazdaság fejlesztése
Messzemenően egyetértünk a „Vállalati K+F+I tevékenység támogatása, a Stratégiai K+F együttműködések és kezdeményezések és a Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi
együttműködések” elnevezésű intézkedésekben foglaltakkal. Mindössze azzal az apró kiegészítéssel élnénk, hogy az agrárinnováció, a megújuló energiaforrások, az autóipar és
a mechatronika terén különösen nagy potenciál rejlik a határon átnyúló együttműködéseket megalapozó fejlesztésekben, melyekhez a GINOP a hazai térségek finanszírozása
révén járulhat hozzá.
4. prioritás: Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
A magyarországi tájhatárok ritkán esnek egybe a politikai államhatárokkal. Az ország számos olyan természeti és kulturális értékkel rendelkezik, melyek közös kincset képeznek
más államokkal, illetve melyek a határon túlnyúlva bekapcsolódnak a nemzetközi turizmusba. A határ közelében számos olyan turisztikai desztináció fekszik, melyek a túloldali úti
célokkal összekötve mintegy tematikus útvonalak, illetve közös programcsomagok keretében lennének kiajánlhatók. A kialakult idegenforgalmi övezetek, attrakciók és azokat
összekötő tematikus útvonalak, programcsomagok fontos szerepet játszanak a hazai gazdaságfejlesztésben is.
A turisztikai fejlesztések kapcsán javasoljuk, hogy a Balatonon kívül is kerüljenek nevesítésre egyéb jelentős turisztikai térségek, mint a határ közeli Tokaj-Hegyalja, Aggtelekikarszt, Dunakanyar vagy maga a Duna tengelye.
A kerékpáros turizmus útvonalai összekötik az egyes attrakciókat, így a többnapos tartózkodás, a szezon elnyújtása is lehetséges. Egyetértünk az EuroVelo magyarországi
szakaszainak fejlesztésével.
Szeretnénk kiemelni, hogy egyes határ közeli gyógyfürdők, jelentős külföldi vendégforgalmat generálnak, gazdaságos működésük feltétele e vendégkör megtartása, bővítése.
Ennek kapcsán elsősorban az idegen nyelvű továbbképzések szervezését javasoljuk.
A vízi turizmus terén a Duna, az Ipoly, a Bodrog, a Maros vagy a Dráva kifejezetten határ menti vagy határon átnyúló megközelítést igényel.
Számos világörökségi vagy várományosi helyszín, ökoturizmus számára hasznosítható védett természeti terület szintén a határ közelében terül el. Fontos kiemelni, hogy a

határon átnyúló turisztikai térségekben való gondolkodás hozzájárulhat a határtérség turisztikai kínálatának bővüléséhez, a bevételek és a vendégéjszakák növekedéséhez, a
szezonalitás kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez, mivel kombinálódnak, összeadódnak az egyéként elszigetelten kezelt attrakciók. Továbbá kiemelten fontosnak tartjuk a
turisztikai desztináció-fejlesztés határ menti eseteiben a tudatosan a határon is áttekintő megközelítés támogatását.
Általánosan is kiemelten fontosnak tartjuk a határ menti városok tudatos, széleskörű funkcionális megerősítésének célzott támogatását, amely által e városok vonzáskörzete,
gazdasági erőtere a szomszédos irányokban is növelhető, kapcsolataik megszilárdíthatóak.
Az operatív program véglegesítéséhez sikeres munkát kívánunk a tisztelt tervezőknek, amennyiben hozzájárulhatunk a program további javításához, készséggel állunk szíves
rendelkezésükre!
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Kriza Máté, Körforgásos Gazdaságért Alapítvány
Egyéb észrevétel
A Körforgásos Gazdaságért Alapítvány véleménye a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz (GINOP)
A GINOP 3.0 verziójához szeretnék a Körforgásos Gazdaságért Alapítvány kuratóriumi elnökekének néhány általános megjegyzést tenni.
A körforgásos gazdaság elmélete és gyakorlata szorosan kapcsolódik az erőforrás-hatékonysághoz, mely a GINOP egyik prioritása. A körforgásos gazdaság (circular economy)
lényege, hogy a lineáris gazdasággal ellentétben - ahol a nyersanyag a kitermelés, feldolgozás és használat után jellemzően hulladékként terheli a környezetet és örökre elvész
a gazdaság szempontjából – itt a tudatos tervezésnek, használatnak és visszaforgatásnak köszönhetően minden termék gyakorlatilag 100%-ban újrahasznosul, vagy a
természetet táplálja. A körforgásos gazdaság egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, ökológiai, társadalmi és humán (egészségügyi, jól-léti) szempontokat, mert holisztikusan
kezeli az anyagáramokat és a hatékonyságon túlmenően a pozitív hatásokra összpontosít. Nem egyszerűen a negatív környezeti és társadalmi hatásokat kívánja csökkenteni,
hanem sokkal inkább a pozitív hatásokat szándékozik erősíteni. Nagyon leegyszerűsítve a körforgásos gazdaság lényege, hogy ne kevésbé rosszak, hanem minél jobbak
legyünk a természet, a társadalom és az egyén jól-léte érdekében, mindezt természetesen a gazdaság fenntartható növekedése keretén belül. A körforgásos gazdaságról a
mellékelt anyagban olvashat bővebben.
A véleményünk szerint nem csak a GINOP-ban, hanem gyakorlatilag a többi operatív programban is érdemes lenne az erőforrás-hatékonyságon túlmenően a körforgásos
gazdaság szempontjait is érvényesíteni és nevesíteni, hiszen ez a koncepció a gazdaságfejlesztésen és az innováción túlmenően érinti a környezetvédelmet és
energiahatékonyságot, az emberi erőforrás-fejlesztést, a területfejlesztést, a versenyképességet, stb. Fontos megemlíteni, hogy a körforgásos gazdaság az Európai Unió
Bizottsága, és azon belül is a környezetvédelmi biztos, Janez Potocnik úr által is támogatott témája. Az Ellen Macarthur Alapítvány és a McKinsey & Company menedzsment
tanácsadó cég két jelentést is készített az elmúlt egy évben (mellékelve), melyek számszerűsítve kimutatták a körforgásos gazdaság alkalmazásából adódó előnyöket az európai
gazdaság számára. Több tagország, különösképpen pedig Hollandia már úttörő szerepet játszik a körforgásos gazdaság megvalósításában (lásd a melléklet tanulmányt a
holland gazdaság előtt álló lehetőségekről).
Úgy gondoljuk, hogy Magyarország számára – mely köztudottan szegény természeti erőforrásokban, és mind az egyének, mind pedig a vállalatok, közintézmények körében
jellemzően alacsony szinten áll a környezettudatosság és a hulladékok újrahasznosítása – jelentős gazdasági (növekedés, versenyképesség-javulás), társadalmi
(munkahelyteremtés) és humán (egészséges környezet, jól-lét növekedés) előnyöket jelenthetne a körforgásos gazdaság alkalmazása. Ennek megvalósításához a GINOP,
illetve a többi operatív program komoly pénzügyi és szakmai támogatást biztosítana az elkövetkező években, mely multiplikátor-hatással járna a hazai gazdaság, különösképpen
a kkv-szektor számára. Meg vagyunk győzödve, hogy azok a célok és gyakorlatok, melyeket a körforgásos gazdaság alkalmazása jelent, egyre jobban teret fognak hódítani a világ
fejlett országaiban és nagyon és fontosnak tartjuk, hogy ebben a folyamatban Magyarország is vezető szerepet töltsön be. Az alapítványunk épp ezért a célért jött létre és a
jövőben minden szakmai támogatást szívesen megadunk a közigazgatás számára, hogy az egyes szakpolitikákban, illetve stratégiákban ezek a szempontok érvényesüljenek.
Kriza Máté
kuratórium elnöke
Körforgásos Gazdaságért Alapítvány
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Magyar Természetvédők Szövetsége
Egyéb észrevétel
JAVASLAT 1. - A helyi gazdaság megerősítése legyen domináns gazdaságfejlesztési prioritás a GINOP-ban
A Partnerségi Megállapodásban két gazdaságpolitikai megközelítés verseng. Az egyik a kitörést, a duális szerkezet oldását abban látja, hogy a KKV szektort a multinacionális,
export orientált szektorral jobban összeköti, a KKV-k beszállítóvá válásával. Emellett a külföldi tőke további vonzását segítené. A másik megközelítés a helyi gazdaság
fejlesztésében, a KKV-k közötti kapcsolatok megerősítésében látja a megoldást. A GINOP gazdaságfejlesztési lépései általában az első megoldást priorizálják.
Mi egyértelműen a második megoldás mellett törünk lándzsát. Ha a KKV szektort a multinacionális szektorhoz kötjük, fokozzuk az esetleges globális, európai válságok hazai
negatív hatásait. Az is nagyon kérdéses, hogy pont olyan környezeti szempontból káros ágazatokat kell-e fejleszteni, mint az autóipar vagy a gyógyszer nagyipar. Ehelyett például
az épületek energetikai korszerűsítésével foglalkozó KKV-kat kell segíteni.
Piactorzító hatások miatt nem támogatjuk a vállalkozások közvetlen támogatását, a pénzügyi eszközök használatát sokkal célravezetőbbnek tartjuk. A GINOP-on belüli forrásokat
az utóbbira kellene összpontosítani.
Emellett oda kell figyelni, hogy mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak a KKV támogatása esetén.
Javasoljuk, hogy a pályázati kiválasztási és értékelési kritériumok tartalmazzák (például):
- a helyi gazdaságfejlesztés szempontjainak érvényesítése minden intézkedésben,
- a támogatott vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak fenntarthatósági szempontú elemzése (pl. szükségletek versus fogyasztói társadalom keltette mesterséges igények,
termék energiatakarékos volta);
- az anyag- és energiatakarékos termelés;
- klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő termékeknél plusz pontok;
- turizmusfejlesztésnél a szelíd (környezetbarát és szociális szempontokat figyelembe vevő) turizmus elsőbbsége;

JAVASLAT 2.- A K+F+I beavatkozásoknak kiemelten törekedniük kell az anyag- és energiatakarékos technológiák fejlesztésére
Mivel túlléptük az ökológiai eltartóképességünket, ezért a technológiai innovációnak feltétele kell, hogy legyen, hogy ne fokozzuk tovább a környezeti terhelést. Ezért legyen
alapvető feltétele minden K+F+I támogatásnak az anyag- és energiatakarékosság megkövetelése, a jelenlegi túlzott erőforráshasználat kiváltására irányuló fejlesztések
elsődlegessé tétele.
Ahogy fent leírtuk, mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak (lásd a fenti kritériumok figyelembevételét). Különösen fontos az
energiahatékonysággal és megújuló energiákkal kapcsolatos technológiai fejlesztés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén való innováció.

JAVASLAT 3. - Energetikai fejlesztések fenntarthatósági szempontjai
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz). A fejlesztéseknél a klímaalkalmazkodási szempontokat is figyelembe kell venni.

A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program – hasonlóan a VEKOP-hoz (!). A
biomassza felhasználásánál az ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és
hol termett a biomassza, honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a
kiírások.
„Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása” alintézkedésnél nem támogatjuk a hulladékok égetésének támogatását. Hulladékok égetése
csak nagyon speciális esetekben teljesíti a fenntarthatósági elvárásokat, jelentős környezeti kockázatokkal járnak az eljárások. A támogatás esetlegesen arra ösztönözné a
vállalkozásokat, hogy az égetést válasszák, ahelyett, hogy a gyártási folyamataikat optimalizálnák a kisebb hulladéktermelésre.
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Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök
Egyéb észrevétel
A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával. Az elmúlt EU tervezési ciklusokban is aktívan vettünk részt a tervezési folyamatokban, a
programok monitoringjában és értékelésében, illetve pályázatok megvalósításában. Koordináljuk a Zöld Régiók Hálózatát, amely kifejezetten a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
A dokumentumban megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye is előírja.
Amennyiben a tervezők elfogadják a prioritástengelyekhez küldött javaslatainkat tartalmilag, szívesen segítünk a szöveg szerinti módosítások megfogalmazásában, illetve a
támogatási konstrukció tervezetek környezeti szempontú véleményezésében.
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), az esélyegyenlőség (lásd 7. cikkely) és a fenntartható
fejlődés elősegítése (lásd 8. cikkely). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink egyrésze más téren is hasznosítható.
Még a tervezési szakaszban meg kell teremteni az összhangot a nemzeti környezeti stratégiákkal
A környezetvédelemi szempontok érvényesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai
Környezeti Vizsgálat, illetve az elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az
egész operatív program finomra hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.
Környezeti szempontok integrációja a projektekbe, mind szakmai kritériumok
Ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a környezetvédelem és a klímaváltozás
elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen minden operatív program.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
Intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság egy horizontális operatív szakmai bizottságot,
amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben
a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Emellett javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek az OP technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.
Partnerek bevonása a tervezésbe
Sajnos az operatív programok során nem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket (a VP kivételével). Ez különösen visszatetsző annak a fényében,
hogy az összes csatlakozó országban Bulgáriától Lengyelországig ott voltak a környezetvédő civilek a tervező munkacsoportokban. Felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára,
amelyet az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely-e előír és az említett European Code of Conduct on Partnership kifejt.
Az OP tervezések lezárása során éppen ezért különösen tekintettel kell lenni a horizontális partnerek véleményére. Emellett az OP elfogadása utáni területi tervezési
folyamatokba, mint ITI és CLLD tervek, pályázati kiírások, programkiegészítő dokumentumok készítése aktívan és kötelezően, munkacsoport szinten kell bevonni a horizontális
partnereket, esetünkben a környezetvédő civil szervezeteket
Horizontális partnerek kapacitásépítése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
Horizontális partnerek bevonása a monitoringba és pályázati elbírálásba
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
A civil partnereket képviselő személyeket, szervezeteket ne az Irányító Hatóság válassza ki, hanem az illetékes szervezetek maguk válasszák a képviselőjüket.
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Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere
Egyéb észrevétel
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
1. Helyenként nem egyértelmű, hogy a kedvezményezettek köre kiterjed e a nagyvállalatokra is, vagy csak a KKV-k lehetnek pályázók. Amennyiben a pályázati lehetőségek csak

KKV-re vonatkozik, úgy javasoljuk ennek újragondolását, hiszen jellemzően e vállalkozások nagyvállalatok beszállítói. A nagyvállalat fejlesztésének támogatása automatikusan
megrendeléseket így piacbővülést és munkahelyteremtést jelent a KKV szektorban is.
(Kaposvár esetében: Cukorgyár, KOMÉTA, Privát Hús, Videoton stb.)
2. Az OP-k prioritás és céltengelyeit áttekintve nem találtunk pályázati lehetőséget szállásférőhely fejlesztésre/teremtésre. A vendéglátóipar ezen ágazata sok embert foglalkoztat,
így ennek fejlesztése munkahelyteremtő így gazdaságösztönző hatású lenne.
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
1. Az MKIK támogatja, hogy a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források mintegy 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztési célokra használják fel. Ezt az arányt az összes
forrásra kellene vonatkoztatni, így a vidékfejlesztési programot is figyelembe kellene venni. Az uniós források felhasználásában olyan folyamatokat kell beindítani, hogy ne csak az
elért eredmény legyen az országé, hanem a kivitelezés haszna is a magyar vállalkozókat gazdagítsa. Itt érdekütközésre lehet számítani a fejlettebb tagállamokkal, amelyek
alapvetően a technológiaimportot eredményező beruházásban érdekeltek.
2. A kifejezetten gazdaságfejlesztési tartalmú célok mellett a többinél is léteznek olyan szegmensek, amelyek gazdaságfejlesztési vonzatúak - ezeket is meg kell ragadni és
koordinálni kell őket. A célok megvalósítása széles körű eszközrendszert feltételez - pályázati kiírásokat, pénzügyi instrumentumokat (kamattámogatás, garanciaalapok) stb.
Fontos elem, hogy a korábban domináns vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök is szervesen beépülnek a forrás-felhasználási rendszerbe.
3. A 2020-ra vonatkozó hazai célkitűzések túlságosan ambiciózusak, visszafogottabban kellene tervezni.
Az ország teherbíró képességét jelentősen megterheli az, hogy elérjük a 2020-ban mindenkitől elvárt EU részcélokat (foglalkoztatás, megújuló energiák). Kezdeményezni kellene
ezért, hogy 3-4 éves haladékot kapjon az ország. Az adósságcsökkentési feladaton túl indokként felhozható, hogy egy ehhez kellő erőforrásokban (szél, vízi energia stb.)
szűkölködő országban a megújulók arányának a növelése fajlagosan sokkal nagyobb terhet jelent, a foglalkoztatásban pedig Magyarország indult szinte a legalacsonyabb
szintről.
Az EU programokban azzal kellene számolni, hogy sikerül elérni 3-4 év halasztást, de emellett elő kellene készíteni olyan programokat, amelyek – elutasító, merev EU
magatartás esetén – a megújuló energiával kapcsolatos vagy direktebb foglalkoztatási statisztikát növelő részcélok gyorsabb teljesítésére juttatnak forrást más részcélok
elhagyása árán.
4. Az operatív programok összeállítása hatalmas munkát jelentett, figyelemre méltó eredménnyel. Az uniós előírások figyelembevétele, hivatkozási alapként való kezelése nagyon
megnehezítette a munkát és a véleményezést is.
Ezért javasoljuk, hogy az egyes operatív programokról készüljön „magyar változat” is, amelyikben a 2014-2020 közötti tervezési időszakra szóló célok, eszközök és források
leírása, ütköztetése, tehát maga a szűken vett program szerepelne, és amely a Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verzióját csak követi, de a kapcsolódó szövegeket elhagyja.
Jelen változatában gyakorlatilag alig hámozható ki, hogy mit tartalmaznak az operatív programok, de ami a komolyabb probléma, hogyan lesznek az intézkedések stb. átültethetők
a pályázatok nyelvére.
A „magyar” változatban meg lehetne oldani a hazai tervek, intézkedési programok és az intézményrendszer integrálását is, hogy a következő tervezési időszakban ne ismétlődjék
meg az a gyakorlat, miszerint túlságosan sok célterület van, ami a felhasználható források elaprózásával jár, csökkentve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Emellett
kikerülnének az ismétlések, amelyek jelenleg szép számmal fordulnak elő, és nagyon megnehezítik az áttekintést.
Átláthatóbbak lennének a programok, ha a mostani számozás helyett pl. prioritásonként újrainduló, illetve azok alábontott sorszámozásával látnák el az egyes intézkedéseket.
Ekkor már önmagában a számozás orientálná az olvasót.
A programok áttekinthetőségét nehezíti az intézkedések hierarchia-szint struktúrája. Az intézkedések – alintézkedések–– beavatkozási irányok – programok struktúrája, azok
elnevezése stb. nehezen követhető.
5. A tisztánlátás érdekében az azonos vagy egymáshoz közelálló célterületek szerint is meg kellene határozni a források felhasználását, az operatív programok
keresztmetszetében, illetve az operatív programokon belül (például foglalkoztatás – munkahelyteremtés, külső finanszírozás javítása, KKV-k versenyképességének fokozása innováció - területfejlesztés stb.).
6. Az uniós források felhasználásában csak akkor lehet javulást elérni a 2014-2020 közötti időszakban, ha a célok/célkitűzések/intézkedések/beavatkozások összehangolása és
összpontosítása mellett a felhasználást szolgáló pályázati rendszer megújul. Ehhez arra van szükség, hogy
o a különböző szintű akciótervek – kiírások - programok átfedéseit kiküszöböljék;
o a GINOP és a TOP programhoz egy közreműködő és irányító hatóságot rendeljenek, átlátható és gyors bírálati rendszert teremtsenek;
o legyen lehetőség a munkahelymegőrző támogatások kihasználására az olyan GINOP és TOP pályázatok esetében, ahol a konstrukción belül nem támogatnak személyi jellegű
kiadásokat;
o legyen kiváltható a biztosítéknyújtási kötelezettség valamilyen díjfizetéssel, a kamarai garanciaszervezet helytállásával, hogy a vállalkozások ne záródjanak ki egy-egy pályázati
lehetőségből;
o a belső intézményrendszert egyszerűsítsék, és a feltételek csak a brüsszeli minimum teljesítésére szorítkozzanak;
o a pályázatokat és az elszámolást a lehető legegyszerűbb formában írják ki, illetve írják elő;
o 50 M Ft értékhatárig a pályázatok kezelése a KAVOSZ Zrt. és az MKIK feladata legyen, koordinálva a Széchenyi-kártya program elemeivel (különösen a támogatást
megelőlegező és az önerő kiegészítő hitelkonstrukció);
o a pályázók a kiírt feltételek teljesítésével gyakorlatilag automatikusan váljanak a támogatás alanyává;
o olyan pályázati konstrukciókat alakítsanak ki, amelyek koncentráltan a célok megvalósítását segítik, könnyen és gyorsan hozzáférhetők, nem tartalmaznak nehezen érthető és
nehezen teljesíthető feltételeket;
o legyenek olyan komplex pályázati kiírások, amelyek keretében a KAVOSZ Zrt. szerint egyszerre több célra (eszközbeszerzés, piacra jutás, képzés stb.) lehetne pályázni kevesebb kiírással gyorsabb lebonyolítás nagyobb átláthatósággal;
o biztosítsák a gyors és megfelelően reagáló jogorvoslati lehetőséget (betekintés a pályázatokba, ill. szakmai bírálatokba);
o egyablakos kamarai pályázatbeadás legyen úgy, hogy a kamarai ügyfélszolgálat akár elektronikusan (területi kamarák online hálózatban), akár papíralapon alakilag ellenőrizze
a pályázat beadását. Minél előbb meg kell oldani a pályázatok elektronikus kezelését (beadástól az elbírálásig);
o az egyszerűsítés és a gyorsítás érdekében minél több normatív alapú pályázat legyen (problémáival együtt jó példa volt a kombinált mikrohitel);
o a bírálati és értékelési rendszer átlátható és értékelhető legyen, a pontozások és szöveges értékelések szempontjai kapjanak nyilvánosságot; a foglalkoztatás növelése ne
legyen kötelezettség, azt legfeljebb adatszolgáltatási jelleggel kelljen rögzíteni, ne legyen a szankcionálás alapja;
o az egyszerűség és az átláthatóság jegyében a pályázatoknál egy típusú fejlesztést lehetőség szerint egy prioritás, egy intézkedés alapján lehessen támogatni, finanszírozni;
o tegyék lehetővé azon vállalkozások számára, amelyeknél a beszállítói tevékenység fenntartásához, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez már a 2014. évi pályázatok
megjelenése előtt szükség van termelésbővítő beruházások elindítására, hogy azok a 2013. évi pályázati kiírások szabályai szerint saját kockázatukra adhassanak be előzetes
pályázatokat, hogy így a 2014. évi pályázatok megjelenése előtt szükségessé váló gépvásárlások ne minősüljenek megkezdett beruházásnak
o a területi kamarai hálózatra építve javítsák a tanácsadást, előtérbe helyezve a szakszerűséget és a személyességet;
o csökkentsék a pályázati kiírást követő módosításokat. El kell érni, hogy a beadást megelőző utolsó héten már ne lehessen módosítani a feltételeket;
o csökkenjen az átfutási idő - például mire megszületik a döntés az árajánlatok érvényessége sok esetben már régen lejár;
o a keretek jobb kihasználása érdekében alkalmazzák a KAVOSZ javaslata szerinti túlvállalást a pályázatok kiírásánál - vagyis a tapasztalatok alapján várhatóan visszajövő
pénzek szintjét is vegyék figyelembe, így számos fejlesztés korábban megvalósulhatna;
o biztosítsák az elszámolási rendszer rugalmasságát - a feltételek teljesítése esetén a fizetés is teljesüljön;
o a bíráló bizottságokban biztosítsák a kamarai részvételt;
o a pályázati kiírásban vegyék figyelembe a pályázó vállalkozás méretét is, preferálják a nehéz helyzetben lévő mikrovállalkozásokat úgy, hogy számukra a támogatási intenzitás
érje el akár a 60-80%-ot.

o az ötezer fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településeken működő mikrovállalkozások ne legyenek kizárva a pályázatokból, támogatásokból (KAVOSZ javaslat), ehhez
csak a vonatkozó jogszabályt [136/2008 (X. 18.) FVM rendelet] és az operatív programok vonatkozó pontjait kellene módosítani;
o a leszakadó térségekben megvalósuló beruházások támogatási intenzitása is legalább 60%-os legyen, hogy ezzel érvényesüljön az elmaradott térségek felzárkóztatása a
források felhasználásánál;
o a felzárkózás meggyorsítása érdekében a forráselosztásnál a támogatási intenzitást a fejlettségi szinthez igazítsák;
o támogatási lehetőséget biztosítsanak azoknak a közepes méretű cégeknek, amelyek a KKV méretbesorolásból valamilyen okból kimaradtak;
o a nagyobb, több százmillió Ft támogatási összegű pályázatokból ne zárják ki az egyéni vállalkozásokat (van olyan egyéni vállalkozás, amelynek 2013. évi árbevétele várhatóan 5
Mrd Ft lesz és közel 250 főt foglalkoztat);
o az előleg-lehívási lehetőséget általánosan biztosítsák minden pályázatnál (az utófinanszírozás a KKV-knál megnehezíti vagy ellehetetleníti a pályázati részvételt). Az előleg járjon
automatikusan, amelyet pl. a fejlesztés megkezdése utáni első kifizetési kérelemben már elszámolhatnak, de göngyölítve viszik magukkal tovább a fejlesztés befejezéséig - a
Széchenyi-kártya alkalmas erre is;
o fejlesszék a támogatásokat közvetítő szervezeteket, ésszerűsítsék a közvetítő rendszert, szűntessék meg a párhuzamosságokat.
7. A KKV-k akkor tudják kihasználni a 2014-2020 közötti pályázati lehetőségeket, ha határozottan javul finanszírozhatóságuk, fedezeti hátterük.
Ennek biztosításában érdemi szerepet kell kapnia az MKIK által létrehozni javasolt garanciaszervezetnek. A jelenleg működő három – MNB növekedési hitelprogramjában
szereplő - garanciaintézmény nem elégséges a feladat ellátásához.
A kamarai garanciaszervezet alapvető feladata a Magyarországon az agráriumon kívül működő mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásának garanciális
instrumentumokkal való előmozdítása, vagyis állami viszontgaranciával különféle pénzügyi tevékenységekre kezesség vállalása (garanciák nyújtása).
Támogatjuk a KAVOSZ Zrt.-nek a faktoringra vonatkozó elgondolását. A lánc- és körbetartozások kezelésére is alkalmas faktoring-alap versenysemleges módon tudná
ösztönözni a faktorcégeket a kisvállalkozások követeléseinek előfinanszírozására és olyan egységes támogatási feltételrendszert tudna kialakítani, ahol minden cég egységes
feltételekkel, gyorsan és minimális adminisztrációval juthatna követelése ellenértékéhez. Ha ez a folyamat beindul, akkor egyfelől jelentős lesz a multiplikációs hatása, másfelől
felgyorsítja a lelassult pénzügyi, gazdasági folyamatokat.
Általános érvényű a GINOP-ban szereplő megállapítás: „A magyar KKV szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően alultőkésítettek, ami nagy kockázatot jelent
számukra, különösen a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. Kiemelt jelentőségű célunk ezért (és eszközünk is egyben), hogy a KKV-k sokkal könnyebben jussanak
hozzá a fejlesztéseikhez és működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz.” E probléma kezelését nagyban megkönnyítené a garanciarendszer javasolt
kibővítése.
8. Mindegyik operatív programban kiemelten indokolt kezelni a vállalkozóvá válást, a vállalkozások export képességének javítását, s a vállalkozások továbbképzését,
felkészültségét szolgáló programok, valamint a Kárpát-medence gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló beruházások, rendezvények, programsorozatok támogatását.
9. Az ITI eszközzel kellene biztosítani az operatív programok között az átjárhatóságot, az összetett és kombinálható finanszírozást. Ez a lehetőség még kevéssé körvonalazódik, a
véglegesítésnél ezt ki kell fejteni, különös tekintettel a kapcsolódásokra.
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1. A jelen helyzetben a növekedés beindulásának egyik kulcsa, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források minél nagyobb része már 2014-15-ben felhasználható legyen a
tevékenységüket épp csak fenntartó KKV-k számára. A teljes GINOP keret éves nagysága átlagosan 400 Mrd Ft-ra tehető.
Ha ekkora összeget (a versenyszektor éves beruházásainak a 12-14%-a) ténylegesen el is költenének 2014-ben és 2015-ben, akkor az kedvezően hatna a gazdaságra. A
keretek általános javítását szolgáló célok esetében azonban az eddigiek alapján jó, ha a második évben jelenik meg néhány pályázat. Tehát gyorsításra van szükség.
Ez úgy teljesíthető, ha a GINOP kereten belül a „KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése” legalább 50% körüli arányt képvisel, ezen belül az első két évben
akár 60-65%-ot is kitehet, majd pedig 40-42% körüli szinten stabilizálódik az arány.
Továbbra is fontos, hogy a versenyképesség fejlesztésén belül jelentős hányadot képviseljenek az olyan elemek (pályázatok), amelyek gyorsan rendelkezésre állnak a
vállalkozások fejlesztéséhez, részben akár automatizmus jelleggel.
2. A SWOT táblában a lehetőségek között szerepel a regionális logisztikai központ szerep. Ezt el kellene hagyni, mivel megvalósulásának igen kicsi a valószínűsége.
3. A gazdaságfejlesztésre szánt keretek között viszonylag sok más célokat jobban szolgáló programelem van - mindenekelőtt a foglalkoztathatóságot javító célok tekinthetők
ilyennek. Ezeknek inkább az EFOP-ban lenne a helyük. Elismerve a foglalkoztatás növelésének fontosságát, ezt a problémát végre úgy kellene kezelni, mint amelynek megoldási
lehetősége a többi célkitűzési terület megvalósításából következik. A munkahelyteremtés sem lehet külön cél, csak rövid távú hatásokkal járhatnak azt ezt ösztönző programok.
Hasonló a helyzet a munkahelyek megtartására vonatkozó programokkal. Ha a 2-5. alatti területeken érdemi előrehaladást lehet elérni, akkor a dinamizálódó gazdaság a képzett
munkaerő jelentős részét fel fogja szívni. A képzetlen munkaerő esetében a képzés, illetve afféle pufferként a minimálbérrel elismert közmunka jelenti a megoldást.
4. A GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrálja, amelyekhez rögtön 26 intézkedést rendel. Ezek közül a külső finanszírozáshoz való
hozzáférés javítása mind az öt területen megjelenik, és ettől kezdve „be van építve” a szétforgácsolódás, az átfedések sorozata, az intézkedések külön-külön megjelenítése. Ezt a
témakört egy helyen kellene csak szerepeltetni, figyelembe véve a specifikus területek által támasztott igényeket is. A foglalkoztatási intézkedéseket a foglalkoztatási blokkban
kellene csak szerepeltetni, éppen elég szétválasztást jelent a GINOP és az EFOP.
5. Helyeseljük, hogy a GINOP keretein belül az eddigieknél nagyobb szerepe lesz a pénzügyi eszközöknek. Felhívjuk a figyelmet a Széchenyi-kártya szerteágazó konstrukcióira,
amelyeket mindenképpen indokolt felvenni az eszköztárba.
6. A GINOP keretében elérhető, a versenyképesség javítását és a gazdaságfejlesztést szolgáló támogatások célzott, gyors és hatékony felhasználása a siker záloga. Ehhez a
vállalkozások nagy tömegéhez kell eljutni, különösen a kisebb összegű támogatások esetében. E feladat ellátására a széles vállalkozói bázissal rendelkező, a vállalkozói
igényeket napra készen ismerő szervezetek lehetnek a legalkalmasabbak.
Egyetértünk azzal, hogy a KKV-k fejlesztése kapja a legjelentősebb támogatást, mégpedig összehangolva a Duna-stratégiában szereplő versenyképességi prioritással és az
európai kisvállalkozói törvény megvalósítását célzó akciókkal.
A támogatási programok akkor valósíthatók meg eredményesen, ha a folyamatokat egységesítjük, egyszerűsítjük, gyorsítjuk és a vállalkozások számára követhetővé tesszük,
ehhez a kisebb összegű (50 millió forintot nem meghaladó) támogatási projektek lebonyolítását célszerűen önálló rendszerben szervezzük.
Az önálló rendszer a Széchenyi-kártya programban bevált működési modell nyomán alakítható ki, amely a támogatási rendszerekbe beépítve elősegítheti a következő uniós
ciklus célkitűzéseinek sikeres megvalósítását.
A legfeljebb 50 millió forint értékű fejlesztési támogatások esetén célszerű összevonni és „egyablakosan”, egy lépésben nyújtani a vissza nem térítendő támogatásokat és az
egyéb finanszírozási (visszatérítendő) forrásokat. A pályázati önerő kiegészítését célzó hitelkonstrukció iránt nagy az igény, igen pozitív a megítélése, ezért indokolt a támogatási
rendszerbe intézményesen beépíteni.
A KAVOSZ a 11. évébe lépett Széchenyi-kártya program működtetése során a 320 irodából álló országos irodahálózatban napi 150-200 vállalkozással tart aktív kapcsolatot. Az
összegyűjtött tapasztalatok és a 250 ezres vállalkozói adatbázis felhasználása eredményesen járulhat hozzá a támogatási programok kialakításához, a stratégiai célok
megfogalmazásához és a konkrét pályázati célok meghatározásához - a pályázatok kiírásához, elbírálásukhoz, technikai lebonyolításukhoz. A jelenlegi informatikai rendszerek
erre alkalmasak.
A mikro- és kisvállalkozói körben a következő hét éves támogatási ciklusban is átlagosan 40-80 millió forintos projektekkel lehet számolni. Folyamatos felfutást feltételezve évi
40-50 milliárd forintnyi támogatás köthető le, ami a hétéves ciklus végére elérheti az 1 milliárd eurós nagyságrendet.
E tömeg egységes rendszerben való kezelése feltételezi a GINOP-on belül a kisebb összegű támogatások tömeges, automatikus pályázati rendszerének kialakítását, amivel a
KAVOSZ Zrt-t kellene megbízni, támaszkodva az MKIK, a VOSZ és a KAVOSZ Zrt.országos hálózatának 11 éves szakmai tapasztalataira, a meglévő teljes körű informatikai bírálati,
elszámolási és monitoring rendszerekre.
7. A támogató vállalati környezet biztosítása, minőségének javítása kiemelten fontos a versenyképesség szempontjából. Lényeges a GINOP-ban kiemelt három terület (ipari
parkok, inkubátorházak szolgáltatási portfoliója és minősége, az együttműködési kedv, a bizalom alacsony fokának növelése, az üzleti képesség fejlesztése mint a vállalkozói
kultúra fejlesztéséhez elengedhetetlen elemek), de megelőzi ezeket a vállalkozói környezet kiszámíthatósága, mely tekintetben jócskán akad tennivaló. Az egész GINOP-ra
jellemző, hogy nem foglalkozik a vállalkozások szempontjából exogén tényezőként megnyilvánuló szabályozási környezettel. Ez a program komoly hiányossága.

A KAVOSZ Zrt-vel azonosan látjuk, hogy a vállalkozási környezet javítását a bürokrácia csökkentésével, az adó- és jogszabályok átláthatóvá, kiszámíthatóvá tételével kell kezdeni.
Egyetértünk ugyanakkor azzal, hogy az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése kiemelten fontos a KKV-szektor versenyképességének, hatékonyságának és sikerességének
javításához. Az ehhez kapcsolódó képzési feladatok ellátásába feltétlenül be kell vonni a nagy tapasztalatokkal rendelkező kamarai hálózatot.
Fontos, hogy a vállalatok életpálya, élethelyzet szerint részesüljenek specifikus támogatásban, ez egészen más megvilágításba helyezi versenyképesség javítását, az ezzel
összefüggő feladatok teljesítését is.
Egyetértünk azzal, hogy a nagyvállalatok támogatására is szükség van, de a támogatás feltételeinek meghatározásánál kiemelt szempontként kell kezelni a KKV-k bevonását,
érdemi részvételét a támogatandó projekt esetében.
Valós probléma a vállalati méret szerinti korfa szerkezete, ezért helyesek azok a kezdeményezések, amelyek a kisvállalkozások közepessé növekedését segítik elő. E közben
nem szabad szem elől téveszteni, hogy a mikrovállalkozások kisvállalkozássá (10-49 fő foglalkoztatásával) érése is igen fontos és támogatandó feladat, amelynek komoly
szerepe lehet a foglalkoztatás növelésében
8. A GINOP tartalmi feltöltéséhez mielőbb konkretizálni kellene a kiemelt ágazatok, térségek és célcsoportok körét. A kapcsolódó pályázatok kiírásához ez elengedhetetlen.
9. Nagyon fontos, hogy a lemaradó, leszakadó térségek segítése mellett a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező térségek is megfelelő támogatásban részesüljenek,
szükség esetén meghaladva az operatív programok kereteit.
10. A tudásgazdaság területén érdemi előrelépésre van szükség, aminek hordozója a vállalati K+F+I tevékenység, amely egyértelműen támogatásra érdemes. Az S3 (Nemzeti
Intelligens Szakosodási Stratégia) specializációk mögöttes hátterének megteremtése a következő időszak kiemelt feladata.
Jó irány, hogy a tudásgazdaság fejlesztésének vezérelve, hogy a K+F+I eredményei eljussanak a felhasználókhoz, ami a vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítását
feltételezi. Emellett - amint arra rámutatnak - nem szabad szem elől téveszteni az akadémiai-felsőoktatási szektor, illetve az innovációs intézményi kapacitások minőségi
fejlesztését sem.
A KFI keretében arra kell törekedni, hogy az egyetemi innovációs projektek zöme ipari szereplők bevonásával valósuljon meg, a kutató szférának a gazdaság irányában kell
dinamizálódnia. Egyidejűleg az egyetemi kutatás-fejlesztési potenciálokat közelíteni kell a piachoz, üzleti szempontú menedzselésükkel kellene alkalmassá tenni őket a
termelést, a hasznosítást elősegítő pályázatokon való részvételre.
Folyamatban van az MKIK és a területi kamarák innovációs kapacitásainak fejlesztése. Ezzel a projekttel párhuzamosan támaszkodjon a kamarai rendszerre a GINOP és a TOP
innovációs felületeinek segítése és a kapcsolódó tanácsadás. Így a párhuzamosságot minimálisra lehetne csökkenteni, további előny, hogy nem igényelne intézményfejlesztést
az első ütemekben. Kifejlesztett innovációs projektek szolgálják az vállalkozói-ipari és ipari-egyetemi közös projekteket, mint: www.innoportfolio.hu; www.klaszterportfolio.hu és a
most induló nyitott labor projekt – amely országos szinten azonosítja a tudásközpontok KFI kapacitásait és juttatja el a potenciális felhasználókhoz.
11. Az IKT-szektorban a meglevő hiányosságok orvoslásával lehet előrehaladást elérni - a hazai IT (mérnök) munkaerő minőségi és mennyiségi képzésével, az IKT vállalkozások
(különösen a KKV-k), illetve a kutatóintézetek, egyetemek innovációs teljesítményének fokozásával, a szektor különböző szereplői közötti megfelelő feladatmegosztással, a hazai
IKT cégek nemzetközi piacokra való kilépésének támogatásával.
Vitatható az infokommunikációs fejlesztések prioritástengely szintjén kezelése, miután alapvetően a vállalatok, hatóságok mindennapjainak eszköztárába, tehát a felhasználói
oldalra épülnek be. Megfontolandó, hogy nem lenne-e elég, ha a fejlesztések egy része erre a célterületre is irányulhatna, és a pályázati célkitűzések között is megjelenhetne.
Támogatjuk a KAVOSZ javaslatát, hogy a vállalkozások eszköz- és széles sávú elérésének javítására valósuljon meg a korábban tervezett „KKV-NET” program, amelynek
keretében alacsony támogatásigény mellett nagyszámú vállalkozás juthat infokommunikációs eszközökhöz és internet-eléréshez.
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12. A digitalizálódás, a digitális lehetőségek elérésének javítása kiemelten fontos feladat, amelynek az egész gazdaságot, az egész társadalmat átszövő hálózatként kell
működnie.
A digitális aláírás ellátottságot és elfogadást célszerű bővíteni. A vállalkozások, projektek azonosításában, támogathatóságának és később a támogatások monitoringjában is
egységes minősítő rendszert kellene alkalmazni. A minősítés a több uniós országban sikeresen működő „credit buro” mintájára „KKV minősítő rendszerben” történhetne,
amelynek alapjául a KAVOSZ a Széchenyi-kártya programban bizonyított PD függvénye szolgálhatna.
13. A turisztikai célkitűzések között a gyógy-turizmusra épülő minőségi vendégfogadás mellett a jövőt megalapozó (majd később visszatér, de már tehetősen) olcsó
lehetőségeket is fel kell venni a kínálatba.
A Balatont illetően a szezon meghosszabbítása a gyógy- és wellness-turizmusra épül és épülhet. Fel kellene hagyni a meddő próbálkozásokkal, tudomásul kell venni, hogy a
lehetőségek és az igények korlátosak és szezonálisak.
14. A „Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése” című prioritási tengely alatt kellene szerepeltetni a foglalkoztatási témákat, úgy lenne teljes az
egyébként jól felépített, már most is átfogó intézkedéseket tartalmazó prioritási tengely. Ezen belül is különösen fontos a 3. intézkedés (szociális gazdaság és non-profit
foglalkoztatási programok támogatása). Erre feltétlenül érdemes minél több helyi kezdeményezést megragadni, programokat kidolgozni.
A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása már megkezdődött. Fontos, hogy a szakképzésben figyelemmel legyenek a várható
jövőbeni beruházói, tőkebefektetői igényekre is. Így teremthető meg az iskola rendszerű és iskola rendszeren kívüli szakképzésben a gazdaság és a képzés közvetlen kapcsolata,
aminek eszköze a duális képzés, amelyet meg kell erősíteni és mind szélesebb körben kell elterjeszteni.
A prioritási tengelyt illetően jó az a megközelítés, hogy egy térség foglalkozatási vonatkozású intézkedéseinek sikeres tervezése, összehangolása érdekében alapvető feltétel a
gazdasági és munkaerőpiaci szereplők együttes szerepvállalása, beleértve az önkormányzatok által megvalósított foglalkoztatási programokat is
15. Az egyik legfontosabb prioritási tengely a pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése. Ezért itt nagyon elkelne a „magyarítás”. Néhány megállapítás nehezen
értelmezhető (például: „Az általunk alkalmazott beavatkozási logika a következő: Pénzügyi eszközök használatára a finanszírozás területén tapasztalható piaci kudarc megléte
esetén kerül sor.”)
A pénzügyi közvetítő hálózat fejlesztését a meglévő intézmények, hálózatok bázisán célszerű végrehajtani. A mikrohitelezésben, a Széchenyi-kártya programban komoly
jártasságot szerzett szervezetek tapasztalatai jó kiindulási alapot jelenthetnek.
A sikeres kombinált mikrohitel helyébe egyszerűsített, széles felhasználási körű kombinált vállalkozás-támogatási hitelt kellene léptetni a KAVOSZ hálózatában elérhető
„üzletfejlesztés” célú, 25 milliós fejlesztési konstrukció mintájára. Az üzletfejlesztés része lehet gépbeszerzés, K+F tevékenység, telephelyfejlesztés, ingatlanvásárlás, képzés és
tanácsadás. A pályázat például 5 millió forintos (20%) önerővel 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 10 millió forint támogatott hitelrészből állhat.
16. Jó intézkedés a vállalkozások tőkepiaci megjelenésének támogatása a részvény- és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó garancia- és társfinanszírozási programokkal, ami
elősegíti a finanszírozási igény kielégítését. A tőkebevonás előmozdíthatja a cégek növekedését, fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását.
17. A kombinált programoknál a fejlesztés mellett továbbra is támogatni kellene az eszközbeszerzést és az ingatlanvásárlást is (mint a korábbi GOP 2.1.1 M-es pályázatok
esetében).
18. Az 5. beavatkozási területen a gazdálkodó szervezetek megújuló energia felhasználásának, energiahatékonyságának növelése a helyi adottságokhoz alkalmazkodóan
támogatja a víz-, nap- és szélenergia, a biomassza és geotermikus energia használatát. A megújuló energiák hasznosítása jó lehetőség lehet a vállalkozások
együttműködéséhez, amely támogatásra érdemes.
19. A területfejlesztés integrált megközelítésben való beépítése, a GINOP-ban való kezelése igen lényeges, előremutató elem, azonban az alkalmazott rendszerezés még
továbbfejlesztésre, egyértelműsítésre szorul. Ily módon - remélhetőleg - megelőzhetők lesznek a párhuzamosságok, az egymást keresztező döntések. Abban pedig csak bízni
lehet, hogy a különböző szintű hatóságok is ennek szellemében fognak eljárni.
20. Hasonlóképpen kell megítélni a halmozottan hátrányos térségek és a perifériák kezelését, a GINOP intézkedések e területeknél való beazonosítását, hozzárendelését. Az
úgynevezett rozsdazónákra (ezen belül Miskolcra és Ózdra) pályázatokkal életre kelthető külön programokat kell kidolgozni és megvalósítani.
21. Fontos, hogy az energiahatékony építés, felújítás egyaránt támogatható legyen, ehhez szükség lenne egy összefoglaló kategóriára, például „épületállomány energetikai
javítása”, amelynek része lenne az új építés és a felújítás is.
22. Egyetértünk a KAVOSZ Zrt-vel abban, hogy túlzás az eredmény indikátorok között szereplő 100 közvetítő szervezet, a finanszírozási piac nem képes ekkora számú szervezet
fenntartására, de ez szükségtelen is lenne. A 1. specifikus cél szerint 2020-re az elérni kívánt 21.000 vállalkozás erősen alábecsült, hiszen a Széchenyi-kártya program egymaga
évi 25-28 ezer vállalkozás forráshoz jutását képes támogatni.

23. A klaszterek jelentős szerepet játszhatnak a gazdaságfejlesztésben. Indokolt lenne felmérni a létező és fenntartható kapacitásokat (inkubátor, iparterület, klaszter, vállalkozási
zóna stb.) és a fejlesztési terveknél figyelembe venni ezeket, hogy ne legyenek párhuzamos új fejlesztések.
A klaszterekben rejlő együttes innovációs értéket megfelelő szervezettséggel lehetne kiaknázni. Célszerű lenne Budapesten, Pécsett, Győrött, Szegeden és Debrecenben az
MKIK és a területi kamarák hatáskörében olyan klaszterközpontokat kialakítani, amelyek több klaszterért felelnek és több klasztert menedzselnek – mint kvázi ügynökségek. Ezzel
párhuzamosan fel kellene térképezni, hogy hol mutatkoznak párhuzamosságok a területi klaszter-tevékenységekben és ezeket meg kellene szüntetni, ki kellene szűrni az
úgynevezett megélhetési klasztereket, majd monitorozni kellene a klaszter projekteket.
Klaszter szinten is szervezni kell a kapacitásbővítést, az innovatív termékfejlesztést, a piacra jutás támogatását, a piacfejlesztést, az induló vállalkozások inkubációját.
A klaszterek elősegíthetik a beszállítóvá válás folyamatát, amelynek ezen kívül is indokolt a támogatása: komplex képzési, marketing, minőségbiztosítási, eszközfejlesztési,
kutatási tevékenység támogatása a potenciális célszegmens/nagyvállalat bevonásával.
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
24. Négy területet emelnénk ki, amelyek a teljes programtérben óriási lehetőségeket hordoznak magukban.
A) Kreatív ipar
Magyarországon a GDP 6-8%, Lengyelországban 7-9%, amely a filmipartól az örökségvédelemig egységesen kezeli a szerzői jogi alágazatokat és a további kreatív ipari
alágazatokat. A kreatív ipar nagy gazdasági terület, magában foglalja a turizmust, a szabadidő-gazdaság más ágait, az örökséggondozást, a művészeteket, az ún. szimbolikus
gazdaságot (reklámipar, tömegkommunikáció, dizájn stb.) és a tudásközvetítés más területeit. Ahol fejlett a kreatív ipar, ott magasabb az életminőség szintje, s nagyobb a
magasan képzett és fiatalabb generációkhoz tartozó munkaerő megtartásának képessége.
B) Biotechnológia - élelmiszeripar
A népesség átlagéletkorának növekedésével jelentős az igény a fejlesztésekre ezen a téren.
• Farmakológiai termékek, diagnosztikai eszközök, protézisek stb.
• Neurobiológia
• Táplálkozástudomány
• Gyógyszerfejlesztés.
Szinergiát mutat az élelmiszeripar, mely realizálja a kapcsolatot a táplálkozás és az egészség között, ami a fogyasztók igénye is. A táplálkozás mellett egyre lényegesebb, hogy
egyes élelmiszereknek bizonyos megbetegedésekkel szemben védő, akár megelőző, gyógyító szerepe lehet, pl. elhízás esetében. A mezőgazdaság a nem kizárólag
élelmiszeripari felhasználás irányába folytat innovatív fejlesztéseket, melyeken belül jelentős az újrahasznosítható alapanyagok kutatása, kisebb vegyi védelmet, öntözést igénylő
fajták bevezetése:
• energetika, elsősorban biológiai alapú hajtóanyagok,
• gyógyszeripar, pl. terápiás célú rekombináns proteinek,
• kémia, biológiailag aktív természetes és nem természetes termékek alkalmazása,
• kozmetikai ipar, természetes alapanyagok alkalmazása,
• talaj szennyeződésmentesítése, a szennyeződéseket megkötő, lebontó növények,
• környezetkímélő alapanyagok fejlesztése, mint pl. a fa.
Az élelmiszeripar számára a táplálkozás és egészség kapcsolata széles tudományos teret nyit, és hosszabb távon finanszírozási, egészségbiztosítási kérdéseket is felvet. A
követhetőség (kontroll, biztonság) és a logisztika szintén jelentős innovációs aktivitást igényel a szereplőktől.
C) Gépipar – járműipar – környezetipar
Külön, de egységben kezelve a hazai tulajdonú vállalkozások külpiacra lépését, a belföldi KFI kapacitások bővítését és a beszállítói rendszerek növekedését is eredményező
fejlesztéseket rejtenek a gépipari – járműipari és környezetipari projektek. Legalább nemzetgazdasági, de sokkal inkább nemzetközi láthatósággal bíró projektek támogatására
és fejlesztésére van szükség.
D) Tematikus élményparkok létrehozása
A termál-, a balneo-, az egészség-turizmusra alapozva a tájegységek sajátosságait kiaknázva, az életkori sajátosságokat is figyelembe véve pihenő-szórakoztató központok
létrehozása, amelyek a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt jelentős foglalkoztatás növekedést is involválnának.
25. Támogatjuk a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesületnek a lakásépítések, lakásfelújítások érdemi élénkítésére tett javaslatait, amelyek nem igényelnek
hazai költségvetési pénzeket:
• a 2014-2020-as időszakra el kellene érni, hogy a következő 7 évben épületenergetikai, településfejlesztési, munkaerő-mobilitási, középület-fejlesztési céllal az uniós
forrásokból a lakásfelújításokra, lakásépítésekre, valamint egyéb magasépítési intézkedésekre is jusson;
• ki kellene használni annak lehetőségét, hogy épületenergetikai céllal építésre és felújításra EIB (Európai Beruházási Bank) források vonhatók be, amelyekkel hazai
költségvetési támogatás nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód;
• a szocpol-támogatást olyan szintre kellene emelni hogy az energiahatékony, legális lakásépítések áfa-tartalmát visszaigényelhessék az építkező, új lakást vásárló gyermekes
családok;
• a költségek optimalizálása érdekében a helyettesítő új építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe kellene vonni, hiszen esetenként nem a felújítás, hanem a helyettesítő új
építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldás;
• az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével kapcsolatos indikátorok megnevezését
egységesíteni kellene az operatív programokban. Javasoljuk az Egyesület által összeállított indikátorok alkalmazását.

2013. december 17. 12:06

Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
Tisztelettel megkaptam a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 külső tájékoztatásra, előzetes társadalmasításra szánt munkaközi változatát és
annak szakmai véleményezésére irányuló felkérő levelét. Örömmel osztom meg Önnel a Baranya Megyei Önkormányzat álláspontját a tárgyi dokumentummal kapcsolatban.
1. Általános észrevételeink a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódóan:
Az egyes Operatív Programok közötti lehatárolódásokról nem áll rendelkezésre információ, azok nem vagy csak nehezen következtethetőek ki a megküldött egyeztetési
anyagokból. Indokoltnak érezzük az egyes Operatív Programoknál ezek meghatározását, ami nagymértékben segítené a megyei programozási munkát.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program háttérben hagy olyan összefüggéseket, mint amilyen például az Ős-Dráva Program. A Kormány 1242/2012. (VII. 17.)
Korm. határozatában nevesíti az ún. Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozva a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági
szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormányságban. A program megközelítőleg 25
milliárd forint nagyságrendű és több eleme is érintett a GINOP prioritásai által.
A Kormány 1242/2013. (VII. 17.) Korm. határozata alapján kiemelt kormányzati célként jelöli meg a programot és felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztés támogatása kerüljön
betervezésre az Európai Unió 2014–2020-as tervezési és programozási időszakra vonatkozó releváns Operatív Programba.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program - mint kiemelt kormányprogram - nevesítését az OP-ban, illetve annak prioritásaiban.

2. Részletes véleményünk a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódóan:
Véleményünk szerint a tartalomjegyzék alapján az egyes prioritási tengelyek és az azokhoz tartozó intézkedések nem kereshetőek vissza, így a dokumentum első oldalain a
tartalomjegyzék nehezen használható. Javasoljuk a prioritási tengelyek külön fejezetenkénti, az intézkedések, beavatkozások, valamint az akciók és programok alfejezetenkénti
bontását.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a fogalomjegyzék hiányára, ami egyes esetekben megnehezíti az operatív program értelmezését. Így például a dokumentumból nem derül ki
pontosan, hogy mit értenek a GINOP célterületen. Kérjük, szíveskedjenek a dokumentumot a fogalomjegyzékkel kiegészíteni.
Az operatív program 164. oldalán kezdődő pénzügyi tervében található táblázatokban csak a prioritástengelyek kerülnek feltüntetésre. Az intézkedési és beavatkozási szintig való
lebontás nélkül nem állapítható meg a költségvetési tervezet megfelelősége.
Véleményünk szerint szükség van olyan fejlesztések támogatására, amelyek térség-specifikusak, azok fejlesztését, bővítését célozzák meg.
3. Konkrét javaslataink a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódóan:
A dokumentum 28. oldalán található „1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése” című prioritástengely „3. Kiemelt térségek
gazdaságfejlesztési programjai” című intézkedéssel (37.old.) kapcsolatban javasoljuk egy megyei szintű forráskeret kialakítását. A megyéknek amúgy is készíteniük kell
gazdaságfejlesztési részdokumentumot, a megyei gazdaságfejlesztési részprogram önmagában is egy kvázi gazdaságfejlesztésre vonatkozó Integrált Területi Beruházást (ITI)
jelent. Az intézkedés pénzügyi kerete megyei szinten kerülne szétosztásra, így a térségi szereplők és helyük megyei szinten kerülnek nevesítésre.
A dokumentum „4. A Területfejlesztés integrált rendszere” című fejezetének 172. oldalán csak egyetlen, a Balaton térségére vonatkozó ITI kerül megjelenítésre. Kérjük, hogy az
anyagban jelenjen meg további ITI-k kialakításának, illetve létrehozásának lehetősége annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása biztosítva
legyen.
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Simon Éva, elnök, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete
Egyéb észrevétel
Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) számára az alábbi tevekénységek tekintetében szükségesnek tartjuk a pályázati lehetőségek biztosítását:
1. telephelyfejlesztés, vásárlás, bérlés támogatása
2. szakmai kiadványok – oktatási segédanyagok, szakmai tájékoztató anyagok, szótárak, idegen nyelvű kiadványok és ezek fordításának támogatása
3. informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés
4. marketing (weblap, szakmai tájékoztatók szervezése, nyomtatott anyagok, videofelvételek)
5. alkalmazott támogatás
6. szakmai képzés és továbbképzés tagok vagy szakmai partnerek számára, on-line képzés kialakítása és on-line tanfolyamok támogatása (terembérlet, eszközbérlet, szoftver,
szervezési költségek, oktatási anyag elkészítésének támogatása)
7. szakmai minőségi rendszerek és szabványok népszerűsítése
8. szakmai konferencia támogatása, on-line szakmai konferencia támogatása
9. tanácsadási tevékenység támogatása – regisztráció biztosítása
10. egységes, saját belső szakmai minőségi követelményrendszer kialakításának (szakmai anyagok elkészítése, kiadása, tanácsadás és minősítési rendszer bevezetésének
költségei – szoftver, dologi, marketing) támogatása
11. saját védjegy bevezetésének támogatása
12. innovációs támogatás – új rendszerek, új szoftverek, új termékek, egyéb innováció
Javasolt, hogy a pályázati felhívások között a kis összegű, 1-20 millió forint közötti támogatási összeget nyújtó pályázati kiírások is megjelenjenek.
Cégek és civil szervezetek számára az alábbi tevékenységek tekintetében szükségesnek tartjuk a pályázati lehetőségek biztosítását:
1. szabvány szerinti tanúsítás támogatása, minőségirányítási rendszerek bevezetésének tanúsítása. Ennek keretében lehetőséget kellene biztosítani a konzorciumi formában
történő pályáztatásra, a civil szervezetek saját tagjaik részére történő pályázati lehetőségek biztosítása érdekében
2. szabványok honosítási költségének támogatása – MSZT-nél megrendelt honosítás és a szabványok MFE tagnál megrendelt fordítási költségeinek támogatása.
3. export támogatás és marketing támogatás összekötése az MFE tagcégeknél történő ellenőrizhető fordítással (lásd tanácsadói regisztráció) - civil szervezetek tagjainak akár
konzorciális formában
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Horváth Gergely, turisztikai vezérigazgató-helyettes, Magyar Turizmus Zrt.
Egyéb észrevétel
A 2014-2020-as operatív programokkal kapcsolatban a Magyar Turizmus Zrt. részéről az alábbi észrevételt küldjük.
Tekintettel arra, hogy a támogatások felhasználásának fő céljai között szerepel a nemzeti turisztikai marketing tevékenység továbbfejlesztése és hatékonyságának javítása, ezt a
GINOP prioritásai között is javasoljuk megjeleníteni a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban.
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program
IV. prioritáson belül önálló intézkedésként kérjük szerepeltetni:
Országos és nemzetközi turizmus marketing és értékesítés-ösztönzés támogatása új és meglévő turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan
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Becsó Zsolt , Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Egyéb észrevétel
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program tekintetében megyénk szempontjából kulcsfontosságú, hogy döntés szülessen a szabad vállalkozási zónák
programjairól. A 3.0 verzió számunkra örömteli módon magában foglalja, hogy ennek végrehajtásába a megyei önkormányzatok is bevonásra kerülnek. Nógrád megyében négy
járás, a megye területének mintegy kétharmada szabad vállalkozási zónába esik. Elsőként a Salgótarjáni, a Bátonyterenyei és a Szécsényi Járás került be a kedvezményezett
körbe, a kibővítés során azonban sikerült elérni, hogy bevonásra kerüljön a Pásztói Járás teljes területe is. Ez utóbbi nem tartozik a leghátrányosabb helyzetű térségek közé,
azonban elfogadták azt az érvelésünket, hogy a természetföldrajzi, domborzati viszonyok miatt nagyobb méretű iparterület fejlesztés csak ebben a térségben tud megvalósulni a
21. sz. főút mellett, segítve a foglalkoztatási helyzet javítását a Bátonyterenyei és Salgótarjáni Járásokban is. Jelenleg a Pásztói Járás a Budapesthez és központi régióhoz
legközelebb eső szabad vállalkozási zóna, mely tényt feltétlen szeretnénk előnyként kihasználni, és a térségbe új, elsősorban termelő vállalkozásokat vonzani. A
Kormányhatározatban 2014-2020-ra előre vetített regionális beruházási támogatás térkép ezen törekvéseinket megerősítette. A TOP és GINOP közötti lehatárolásból az már

látszik, hogy az önkormányzatok iparterület fejlesztési projektjeit a TOP hivatott támogatni. Szeretnénk azonban arra felhívni a figyelmet, hogy a korábban érvényes 50%-os
támogatási intenzitással (amely vonatkozott a barnamezős rehabilitációra is) az önkormányzatok – önerő hiányában – nem lesznek képesek a fejlesztést megvalósítani.
Amennyiben a Támogatásokat Vizsgáló Iroda ennél magasabb támogatás intenzitást nem engedélyez, ezt a forráshiányt más pénzügyi eszközzel lesz szükséges megoldani.
Mindemellett az is alapfeltétele az önkormányzati iparterület-fejlesztésnek (barnamezős rehabilitáció esetén is), hogy az ingatlan megvásárlása elismerhető költség legyen. Ezen
feltételek nélkül nem tudjuk felkészíteni a kelet-nógrádi térséget a vállalkozások fogadására, mert igen korlátos az infrastruktúrával rendelkező zöld- vagy barnamezős, gyorsan
igénybe vehető szabad kapacitás.
Javasoljuk, hogy a szabad vállalkozási zónák területére legyen elkülönített forráskeret a munkahelyteremtéssel járó, telephelyfejlesztés típusú beruházásokra. Ez a konstrukció
hatalmas sikert ért el a KKV-k körében az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Programban. A helyhez kötött gyártó- és szolgáltató kapacitás-fejlesztés segít kiküszöbölni
azokat a visszaéléseket, amelyek korábban fiktív telephelyekre vonatkozó gépbeszerzéseket céloztak meg a GOP keretében. Fontos azt is előírni, hogy - a szabad vállalkozási
zónákra vonatkozó kormányrendelet előírásához hasonlóan - az új beruházásoknál legalább hat hónapja helyben élő munkaerőt foglalkoztassanak a pályázók.
A GINOP a legtöbb cél esetén kedvezményezettként a KKV-kat nevesíti, nem esik szó a nagyvállalatokról. Nógrád megye gazdasága alapvetően a KKV-kra épül, nincs is a
megyében valódi óriásvállalat. Mindemellett tudjuk, hogy jelentősebb munkahelyteremtésre elsősorban a nagyvállalatok, vagy azok magyarországi leányvállalatai képesek.
Meggondolandónak tartjuk, hogy ha csak kiemelten a szabad vállalkozási zónák területén is, de legyen lehetőség a nagyvállalatok munkahelyteremtő beruházásainak
támogatására az esetükben preferáltnak tűnő K+F beruházások mellett. Reméljük, hogy – kiegészítő eszközként – a nem kiemelt térségekben megvalósuló fejlesztésekre
továbbra is életben marad az Egyedi Kormánydöntés (EKD) eszköze.
A befektetés-ösztönzéshez kapcsolódóan megyénk több kiemelt településén szükséges lesz az üzleti szálláshelyek fejlesztése. A multinacionális vállalatok jelenleg is
méltánytalannak tartják, hogy nincs elfogadható minőségű üzleti szálláshely sem Salgótarjánban, sem Balassagyarmaton. Üzleti vendégeik többnyire Budapesten vagy Egerben,
jó esetben a megye két négycsillagos szállodájában (Bánk és Nógrádgárdony) szállnak meg. Pásztó tervezett fejlesztése sem nélkülözheti az ilyen beavatkozást, mert ott is
kínálati hiány van a szálláshely piacon. Ezen jövőbeli szükséges fejlesztéseknek pillanatnyilag nem látjuk a biztos helyét sem a TOP-ban, sem a GINOP-ban.
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Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Egyéb észrevétel
A GINOP „5. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének
elősegítése” célon belül az energiahatékonység növelése célon túl a komplex környezettudatos működést biztosító támogatást szükséges bevezetni. Minden közpénzt érintő
(állami, önkormányzati, vagy közpénzzel támogatott magán) építési beruházással kapcsolatos beruházásnál különös hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés
szempontjait. Ezen belül a beruházás építményeinél a minőséget biztosítani szükséges azáltal, hogy azok valamely magyar vagy nemzetközi épületminősítő rendszer kiemelt
kategóriáját elérjék. Továbbá a beruházás koncepciótervezésétől kezdve a beüzemelés időszakáig szakértőt kell alkalmazni, aki a szempontok megvalósulását figyelemmel
kíséri.
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Egyéb észrevétel
A GINOP alapjaiban az Európa 2020 stratégiát tekinti iránymutatónak, ez alapján határozták meg a program főbb célterületeit. Ennek megfelelően kiemelt helyen szerepel a
programozásban a foglalkoztatás és a vállalkozások versenyképességének növelése, a kutatások ösztönzése, az infokommunikációs fejlesztés vagy a széndioxid kibocsátás
csökkentése.
A közlekedés 3 témacsoportnál érhető tetten, ezek:
1. Balaton térség gazdaságfejlesztő programja (3. intézkedés): itt több terület – köztük a közlekedésfejlesztés – összhangjának megteremtését hangsúlyozza az anyag,
konkrétumok nélkül.
2. A Duna Régió Stratégia (DRS) kapcsán (4.4) intermodális logisztikai központok szükségességét említi a szöveg, ennek kapcsán utalás történik a vízi közlekedés
fejlesztésének fontosságára.
3. Az ipari válságterületek fejlesztésénél (5.2.1) felsorolás szintjén megjelenik a térségi elérhetőség javítása, a meglévő infrastruktúra megújítása, a térségi szerepkör erősítése,
és ahol releváns, ott a határon átnyúló kapcsolatok javítása.
Mindent összevetve, az alapul tekintett EU2020 anyaghoz képest is rendkívül kevés a közlekedés szerepe az anyagban. Az EU2020 stratégiában szerepet kapnak a közlekedési
hálózatok, maga a mobilitás kérdése, a fenntartható fejlődés, de a környezeti hatások mérséklésének is fontos eszköze a járműtechnológia fejlesztése, ami végső soron
ugyancsak közlekedési témakörbe illő.
Ezek a hangsúlyok a GINOP-ban nem érhetők tetten, holott nyilvánvaló, hogy a versenyképes gazdaság, a foglalkoztatás növelése (új munkahelyek), a gazdasági felzárkózás nem
képzelhető el hatékony közlekedési hálózatok nélkül, megfelelő térségi elérhetőség biztosítása nélkül, míg a megcélzott szénmonoxid kibocsátás csökkentési tervek sem
válthatók valóra a közlekedési munkamegosztás felülvizsgálata vagy a járműállomány korszerűsítése nélkül.
Az anyagban legalább ezekre történő utalásoknak illene lenniük, kiemelve a gazdaság és közlekedésfejlesztés egyedinek mondható kapcsolatrendszerét, az együttműködés
lehetséges területeit.
Vasúti vonatkozású észrevételek
A GINOP öt fő beavatkozási területre koncentrál:
4. Foglalkoztatás növelése, munkahelyteremtés
5. Vállalkozások versenyképességének növelése
6. K+F+I ösztönzése
7. Infokommunikációs fejlesztések
8. Alacsony széndioxid kibocsátásra való áttérés.
Ezekre határoz meg további tematikus célkitűzéseket. A közlekedés, ezen belül a vasútfejlesztés csak közvetve jelenik meg a GINOP-ban az 5. intézkedés csomag keretében (38.
oldal), mely a vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztéseiről szól, és deklarálja a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket, a munkavállalók utazási, szállítási, illetve
lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások fontosságát.
A prioritástengelyenként meghatározott forrásfelosztásnál erre a célra a 122.c. táblázatban (168. oldal) 1 085 932 465 € került előirányozva. Javasoljuk, hogy a GINOP 5.
foglalkoztatás ösztönzés prioritástengelyen belül a 8. Foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus célkitűzés projektjei között a
munkahelyek megközelítését szolgáló közlekedési infrastrukturális fejlesztések is szerepelhessenek, egy-egy meglévő, vagy tervezett munkahely, logisztikai központ, ipari park,
stb. magasabb szintű közlekedési rendszerbe való bekötésével, közúti- vasúti-, esetenként vízi közlekedési kapcsolatának fejlesztésével.

Kerékpáros vonatkozású észrevételek
• Javasoljuk, hogy az összes programban, általánosságban kerüljenek figyelembe vételre a kerékpáros szempontok. Ez véleményünk szerint nem jelentheti az alapvető célok,
hangsúlyok megváltoztatását, csupán elvi lehetőséget nyújthat olyan – az adott projekt szempontjából esetleg marginális léptékű – fejlesztések megvalósításához, melyeket
gazdasági és műszaki szempontból külön kerékpáros projektként nem, csak az adott projekt részeként célszerű megvalósítani. A KKK-nál jelenleg előkészítés alatt áll, várhatóan
2014 márciusára elkészül a „A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató”, mely a fenti cél

elérésében nyújthat segítséget a pályázati kiírások készítésekor.
• Tudomásunk szerint a hazai kerékpárgyártók jelentős mennyiségben termelnek exportra, több külföldi közösségi kölcsönző rendszer hazánkban gyártott kerékpárokat alkalmaz.
Ezek alapján és a hazai piac korlátozott mérete miatt indokoltnak látjuk az exportra termelő vállalkozások támogatását. Véleményünk szerint az OP tervezete a kérdést
megfelelően kezeli (pl. üzleti környezet fejlesztése, klaszterek támogatása, foglalkoztatás ösztönzése), javasoljuk, hogy a kerékpárgyártók által igénybe vehető támogatások a
későbbi pályázati kiírásokban konkrétan is kerüljenek megfogalmazásra.
• Javasoljuk, hogy az EuroVelo mellett az OTrT-ben maghatározott országos jelentőségű kerékpáros útvonalak kialakítását is támogassa a program (az OP tervezet az EuroVelo
hálózatot csak példaként említi, elvileg nem zárja ki az országos kerékpárút hálózat fejlesztését.). Ezt a célt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a 2013 áprilisában megtartott
egyeztetésen is támogatta.
• A program jelenlegi tervezete általánosságban kitér a kerékpározáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások fejlesztésére. Javasoljuk, hogy a későbbi tervezés során, a
kiírásokban is jelenjen meg, hogy nem csupán hálózatokat, hanem az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is fejleszteni szükséges.
Egyéb észrevételek
• A GINOP és a TOP célirányos közlekedésfejlesztési lehetőségeket nem kínál, de áttételesen, kis kreativitással lehetne kapcsolódni néhány pontjukhoz. Ki kell hangsúlyozni,
hogy a GINOP esetében a kedvezményezetti kör a gazdálkodók, köztestületek, alapítványok és közfinanszírozású kutatók.
• A turisztika fejlesztése nem képzelhető el a kapcsolódó közlekedési lehetőségek (elérhetőség) számbavételétől és szükséges fejlesztésétől. Ennek szerepeltetése illetve
hangsúlyosabb megjelenítése célszerű lenne.
• A beavatkozások eredményei nem minden esetben értelmezhetőek indikátor szinten. Nem érzékelhető a beavatkozás léptéke (megyei, regionális, helyi).
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Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (dr. Horváth Gyula)
Egyéb észrevétel
1. Vállalkozások versenyképességének javítása, foglalkoztatás ösztönzése 2.1.
= A három balatoni megye adottságainak figyelembevételével a működő KKV-k, egyéb vállalkozások versenyképesség- fejlesztési programjának kidolgozása:
• elektroipari összeszerelés,
• élelmiszer feldolgozás,
• fafeldolgozás,
• fűszer- és gyógynövény termesztés és feldolgozás, értékesítés,
• megújuló energiatermelés, elosztás,
• a turizmust kiszolgáló beszállítói hálózat kiépítése, működtetése.
= Kiemelt térségek között nevesített a Balaton:
• komplex fejlesztési program kidolgozása BFT vezetésével, a három megye részvételével, a 2.4. pontban megjelölt fejlesztésekkel összhangban
• TDM rendszer hatékony működtetése, forrásoldalának hosszú távú kialakítása,
• a komplexitás foglalja magában a turisztikai termékek fejlesztését az egészségiparra épülő fizetővendéglátás további fejlesztése mellett,
• a Balaton térségében olyan tematikus park létrehozása, amely vonzó utazási célként is meghatározó,
• a müncheni sörfesztiválhoz mérhető, európai hírnévre emelkedő, vízre települő fesztivál technikai, humán feltételeinek megteremtése, mgvalósítása és működtetése,
• a közlekedési rendszer átalakítása, végleges megoldásokkal, úgymint:
o balatoni körvasút villamos meghajtással,
o a déli és északi vasútvonalak 100-120 Km/h sebességűvé alakítása, vasútállomások korszerűsítésével, teljeskörű elektrokommunikációs eszköz-rendszerrel,
akadálymentesítéssel,
o az autóbuszközlekedés megújuló energia felhasználásával,
o a víziközlekedésben a bio üzemanyagok használatának elérése a fejlesztési ciklus végére, elektromos kishajóközlekedés kizárólagosságának elérése, ehhez kapcsolható
K+F+I fejlesztések az energiahasználat és a töltés-gyorsaság oldaláról, a második kompátkelőhely megépítése
o a balatoni bringakörút megépítése, KKV-k kifejlesztésével a kiszolgáló és javító bázisokat illetően, bekapcsolva a háttér településeket, főként a Natura 2000 és a tanösvények
megismerése végett,
o a légiközlekedés infrastruktúrájának további fejlesztése Sármellék, Siófok-Kiliti térségében, a hidroplán-kikötők létesítésének, gazdaságos működtetésének vizsgálata;
• olyan bemutató helyek kialakítása, amely a térség természeti és kulturális örökségét összefoglalóan tárja a látogatók elé, a szántódi skanzen fejlesztése, interaktív parkká
alakítása,
• környezetvédelem – megújuló energiaforrások:
o biogáz, biomassza feldolgozásra alkalmas, illetve napergia hasznosítására képes erőművek építése, működtetése a BKÜ területén,
o intézmények létesítményeinek, kikötők, kempingek, szállodák, közvilágítás működtetése megújuló energiaforrás felhasználásával,
o intelligens irányító- és elosztó rendszerek kiépítése,
o a szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás teljeskörű mintaprojektjének kidolgozása,
o a kulturális és természeti örökség jegyzékbe tömörítése, ezek fejlesztése, akadálymentesítése,
o átfogó minősítési rendszer kidolgozása, alkalmazása a turisztikai, gasztronómiai termékeket illetően,
-4• gyakornokok alkalmazása a turisztikai, környezetvédelmi területeken: „Balatoni gyakornok” státusz meghirdetése.
2. Tudásgazdaság 2.2.
= Lényegi és hatékony együttműködés a kutatóintézetek, egyetemek és a gazdasági élet szereplői között a K+F+I erősítése érdekében.
= Tudásbázisok, kutatóintézetek megerősítése, kiemelt fejlesztése annak érdekében, hogy a gazdaságfejlesztés felgyorsuljon, így kutatási témák között szerepeljenek a
megújuló energiaforrások felhasználását segítő módszerek.
= Felnőttképzés a BKÜ fejlődése szolgálatában: biokertészet, turisztika, nyelv, borászat, környezetvédelem, információs analfabétizmus visszaszorítása,
= indokolt Siófokon kihelyezett egyetemi tagozatként infokommunikációs ismeretek elsajátítása.
3. Infokommunikációs fejlesztések 2.3.
= a BKÜ egész területén a nagysebességű internet elérhetőség, de legalább a biztonságos internet szolgáltatás ialakítása.
= IKT cégek megtelepedésének elősegítése az egészségipar, a turizmus területén.
= A BKÜ városainak intelligens városokká fejlesztése.
4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, örökségi helyszínek hasznosítása, energiahatékonyság növelése 2.4.
= Részben az előző, Balaton fejezetben részletesen kifejtve.
= BKÜ ökoturisztikai komplex láncolatának fejlesztése a BfNP irányító közreműködésével,

= BKÜ tematikus útjainak kialakítása:
• vallási kegyhelyek,
• várak, romok,
• tanösvények,
• kialakítandó tematikus park,
• velo út továbbfejlesztése, háttér települések bekapcsolása, pl. endrédi csipke,
• gyógyturizmus infrastruktúrájának további fejlesztése,
• a családi üdülés feltételeinek megteremtése, komplex csomagban,
• aktív turizmus ágainak fejlesztése: lovaglás, kerékpár, vitorlázás, vadászat, extrém sportok.
5. Foglalkoztatás ösztönzése, vállalati alkalmazkodóképesség fokozása 2.5.
= A BKÜ területén működő közép- és szakképző iskolák tevékenységének összehangolása -a kamarák közreműködésével - a munkaerőpiaci igényekkel.
= Munkaviszony létesítésének segítése járulék és adókedvezménnyel (állami, önkormányzati együttműködéssel).
= A bio mezőgazdaság és a megújuló energiatermelés szektorokban fiatal vállalkozók ösztönzése cégalapításra, ennek támogatása, a munkaerő-foglalkoztatás nagyságának
arányában.
= Életen át tanulás programjának beindítása a BKÜ területén.
6. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférése 2.6.
= Hitelfelvételi feltételek javítása állami beavatkozással.
= Faktoring, lízing lehetőségek kiszélesítése.
= Kezdő vállalkozások részére un. „induló csomag” kidolgozása.
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Csákovics Gyula polgármester, Zamárdi
Egyéb észrevétel
Az alábbi programok megvalósítását helyeznénk előtérbe:
- Történelmi múltra épülő turisztikai attrakciók megvalósítása;
- Infrastruktúra- és útépítés fejlesztése;
- Könnyűipar megvalósíthatóságának támogatása a Balaton Régióban, munkahelyteremtés támogatása.
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Egyéb észrevétel
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. novemberében Országos Könyvtárügyi Konferenciát hívott össze. Az MKE 2013-ban a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újra összehívta a konferencián működő szekciókat. A Digitális Írástudás szekció, a 2013. november 26-án, Budapesten az Országos
Széchényi Könyvtárban tartott műhelybeszélgetésen áttekintette az operatív programokban a könyvtárak szerepét, megjelenését, és ezzel kapcsolatban a következő
észrevételeket, javaslatokat kívánja tenni.
GINOP
4. intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése
Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között
Az intézkedés - „az –e Magyarország Pontok, teleházak, könyvtárak, IKSZT - k egységes digitális írástudást célzó koncepció szerinti koordinálása…” – idézett alpontjában szereplő
egységes digitális írástudást célzó koncepció kialakításához a Magyar Könyvtárosok Egyesülete mint lehetséges közreműködő partner kívánja felajánlani segítségét és
együttműködését.
Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése
Az intézkedés célja és a beavatkozásban tervezett akciók egyike is kreatív terek létrehozása a köznevelési intézményekben. Javaslatunk, hogy a kreatív terek létrehozása a
köznevelési intézményekben szövegrész helyett, az iskolai könyvtárak kreatív terekké történő fejlesztése, továbbfejlesztése szerepeljen. Indokaink a következők:
• A jól működő iskolai könyvtárak már jelenleg is közösségi, intergenerációs térként működnek.
• A hátrányos helyzetű tanulók megszólításának, pályaorientációs tevékenységének is ideális helyszíne lehet az iskolai könyvtár, és a folyamat organizátora pedig az iskolai
könyvtáros, a könyvtárostanár szakember.
• Az UNESCO „Információt mindenkinek” programjának (IFAP) három prioritása van, az információs műveltség, az információ megőrzése és az információetika – mindháromnak
nagy jelentősége van a tudásalapú társadalmak fejlődésében. Az IFAP tanács javaslatára különös figyelmet kell fordítani a támogató információközvetítőkre, például a tanárokra,
könyvtárosokra és levéltárosokra, mivel ezen információs szakmák művelőinek megsokszorozó hatása van a művelt információs társadalmak megvalósításában.
• A Kormány 283/2012. (X. 4.) rendelete a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megteremtette a kétszakos tanárképzés keretein belül
a könyvtárostanár-képzés feltételeit. A 2013/14-es tanévtől kezdődően több felsőoktatási intézményben beindult a képzés, amely tartalmában igazodik az információs
műveltséggel kapcsolatos elvárásokra, illetve az azokat megvalósítani képes szakemberek képzését szolgálja.

Állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével
A felsőoktatási intézmények hallgatóinak tudatos IKT- használata az ez irányú vizsgálatok és a mindennapi szakmai tapasztalatok alapján is elmarad a kívánatos szinttől. Az
információs műveltség fogalmának meghatározása a 2005-ös keltezésű Alexandriai Nyilatkozat alapján az emberek azon készsége, hogy: felismerjék információs
szükségleteiket, megtalálják az információt és értékeljék annak minőségét, tárolják és visszakeressék, hatékonyan és etikus módon tudják felhasználni az információt az
ismeretek létrehozására és kommunikálására.
A mai magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak nagy hányada nem képes hatékony információkeresést végrehajtani, minőségi információt keresni. Ha azt akarjuk, hogy
képzett, gyakorlott IKT használatban jártas szakemberek fejlesszék a gazdaságot, ezen a szinten is gondoskodni kell az ismeretek bővítéséről.
„elterjedésének elősegítése”… részbe kerüljenek be a felsőoktatási intézmények is. Ugyanebből a megfontolásból javasoljuk, hogy a kedvezményezettek közé is kerüljenek be a
hivatkozott pontnál a felsőoktatási intézmények.
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Csohány Kálmán
Egyéb észrevétel

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
észrevételei a
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 3.0 VERZIÓ MUNKAKÖZI VÁLTOZATÁRÓL
A Magyar Mérnöki Kamara felkérést kapott a Miniszterelnökségtől a 2014-2020-as Operatív Programok véleményezésére; ennek keretében a Mérnök Vállalkozói Kollégium a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzióját (keltezése: 2013. szeptember 26.) tekintette át és több mérnöki vállalkozás, illetve vállalkozó
véleménye alapján a következő észrevételeket tesszük.
I. S T R A T É G I A
A program egészét illetően
1)
A GINOP 3.0 egyszerűsített SWOT- analízis keretében mutatja be a magyar gazdaság fő jellemzőit, megítélésünk szerint reálisan. Hiányoljuk ugyanakkor, hogy az elemzés
„veszélyek” szegmensében meghatározottak bekövetkezése esetére, illetve azok tudatos elkerülésére nem találunk kifejezett eszközöket a program bővebb kifejtése során.
2)
A program egészét illetően szólnunk kell egy gyakorlati nehézségről: természetes, hogy valamennyi operatív program-tervezet jelenlegi verziója az EU támogatási rendszeréhez
szigorúan illeszkedő terminológiát használ – ám az azokat szakmai-társdallami vitára bocsátó szervezetnek tudatában kell lennie annak, hogy a programok ezen nyelvezete,
szóhasználata (szakzsargonja) alapvetően idegen a téma iránt érdeklődő (és ezért véleményt nyilvánítani akaró) közönségtől. Úgy véljük, hogy a közreadott igen terjedelmes és
terjengős, sokszor ismétlődő megfogalmazásokat tartalmazó tervezetek sok mindenkit távol tartanak a kitűzött céltól: sajnos nem tudnak, vagy nem akarnak „ezen a nyelven”
véleményt nyilvánítani.
Az „1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés” tematikus célkitűzést
(12-13. oldalak) illetően
1)
Messzemenően egyetértünk a foglalkoztatási ráta emelkedését célzó megfogalmazásokkal és intézkedésekkel, ám a 13. oldalon olvasható 75 %-os foglalkoztatási cél túlzottnak
tűnik; ehhez
egyrészt piac kell, ami vásárlóerőt felételez – az ehhez vezető út felvázolásával sok vonatkozásban adós marad a program,
másrészt biztonságos beruházási környezet kell, amiről nem szól a GINOP 3.0 verziója.

2)
Megítélésünk szerint nagyobb hangsúllyal kell foglalkozni az ún. „hiányszakmák” kezelésével, illetve megszüntetésével – ehhez nem csak a termelő és szolgáltató vállalkozások
terveire és prognózisaira jobban alapozó szakképzési és felnőttképzési rendszerre van szükség, hanem az egyes termelő és szolgáltató tevékenységek hosszabb távú fejlődési
trendjeinek elemzésére is, ami sok vonatkozásban egyszerre iparpolitikai és oktatáspolitikai feladat.
3)
Többször említi a tervezet a vállalkozási „korfa” előnytelen voltát (sok a mikro vállalkozás, kevés a kkv), mégis az önfoglalkoztatás támogatását célozza. Kifejezi ugyan reményét,
hogy az ilyen módon beindult mikro vállalkozásokból kifejlődnek majd a megerősödött KKV-k, de tapasztalataink szerint ezt nem igazolta az idő. A kényszervállalkozók
’beszámlázós’ gyakorlata várhatóan konzerválódik a klasszikus alkalmazotti munkaviszony rovására, hiszen ezt támogatja a különféle egyszerűsített adózási formák
(EVA,KITA,KIVA,EKHO) választási lehetősége a mikro vállalkozások számára. Ha elfogadjuk, hogy cél a kényszervállalkozások számának csökkentése, akkor az ezzel céllal
ellentétes irányba ható intézkedéseket meg kell szüntetni.
4)
A munkahelyteremtés fontosságát több helyütt is hangsúlyozó programban egyetlen utalás sincs a munkaerő árát, a munkabért terhelő adók és járulékok csökkentésének
szándékára. Ez egyfelől természetes, hiszen operatív program-tervezetről van – másfelől viszont tudatában kell lenni annak, hogy a munkahely-teremtő programok hatásfokát
rontják ezek a magas járulékos terhek.
A „2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező
ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése” tematikus célkitűzést
(14-16. oldal) illetően
1)
Ezt a célkitűzést tartjuk a GINOP 3.0 legfontosabb beavatkozási területének – nyilvánvalóan erős összefüggései vannak a többi célkitűzéssel is. Az előző EU-támogatási
periódusban nem sikerült áttörést elérni a mikro-, kis- és középvállalkozások terén – és ez a jelenlegi program sem próbál érdemi változást elérni ezen a területen. Nyilvánvalóan
óriási problémája a magyar vállalkozási struktúrának, hogy az a kkv-szektort jelentő cégek igen nagy része „kényszervállalkozóként” van jelen a piacon – az ebből fakadó minden
problémával együtt, azaz
nem piackonform magatartással (azaz nehezítve, esetenként el is lehetetlenítve az érdemi piaci szereplők tevékenységét),
valós üzleti és gazdasági tervek (és így tudatos fejlesztési elképzelések) nélkül,
lényegében csakis a mindennapi túlélésre koncentrálva.
Ennek a helyzetnek a kezelésére, megváltoztatására határozott programra van szükség; megítélésünk szerint az EU támogatási elveivel teljes szinkronban lehetne itt előrelépni.
Ehhez a szakmai szervezetek, területi és ágazati kamarák mozgósító ereje is felhasználandó, ARGE és egyéb együttműködési formák kialakításával. Hiányoljuk ennek a
problémakörnek a még komplexebb kezelését a tervezetből.
2)
Az előző pontban említett alapprobléma mellett természetesen nagyon sok valódi vállalkozás működik a kkv-szektorban, akik tényleges piaci szereplők, hosszú távú tervekkel és
megbízható termelő, szolgáltató tevékenységgel. Őket a versenyképességük javítása terén kell támogatni – adott esetben az alkalomszerű koncentrációjukat segítve; ehhez jó
eszközt jelentenének például (az EU új közbeszerzési irányelveivel is összhangban) a 2014-2020-as periódusban a támogatott beruházások tervezése, megvalósítása terén a
konzorciális, illetve klaszterszerű fellépést még inkább lehetővé tevő (esetleg előíró) közbeszerzési kiírások. A jól működő kkv-szektor piackonform támogatása alapvetően fontos
a foglalkoztatottság növelése szempontjából is.
3)
Az előző két pontban foglaltakon túl a végleges program elkészítésekor figyelemmel kell lenni a kkv-szektorban működőknél nagyobb vállalkozásokra, azok szükséges
támogatására is – nyilvánvalóan a nemzetgazdaság sikeres működése a különböző vállalatnagyságok megfelelő arányait feltételezi, létezik egyfajta optimális megoszlás ezen a
téren. Ennek, illetve az ez alapján differenciált eszközrendszernek szerepelnie kell ebben a programtervezetben is.
4)
Ugyancsak hiányérzetünk fogalmazódik meg akkor, amikor nem nevez meg a programtervezet olyan támogatandó ágazatokat, ahol a növekedési potenciál nemzetgazdasági
szempontból is fontos.

5)
A vállalkozási környezet és az üzleti kultúra fejlesztésének fontos eszköze az átvett műszaki szabványok magyar nyelven való hozzáférésének biztosítása; ehhez a szakmai
kamarák számára pályázati lehetőségeket kell biztosítani. Elő kell segíteni, hogy a vállalkozások részt vehessenek szabványok megalkotásában. (Munkatársak részvételének
finanszírozása, utazások, külföldi dokumentumok beszerzése, stb.) Ennek célszerű formája egy pénzalap létrehozása és pályázati rendszer működtetése lenne.
A „3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése”
tematikus célkitűzést (16-17. oldal) illetően
1)
Alapvetőnek tartjuk ezen a téren a termelő és szolgáltató szféra, valamint a tudományos kutatással foglalkozó intézmények (egyetemek, intézetek, stb.) érdemi, valós
fejlesztéseket célzó együttműködésének ösztönzését a támogatási rendszeren keresztül.
2)
Nem találjuk az ezen fejezet és a program többi eleme közötti szükségszerű kapcsolódások bemutatását – pedig a K+F+I tevékenységre épülve képzelhető el sok alapvető cél
elérése, például a 4. célkitűzés szerinti IKT – fejlesztés sok vonatkozása, illetve az 5. célkitűzés szerinti programok, azaz alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme és az erőforrás-hatékonyság elősegítése; ezek irányokat is jelölnek a K+F+I tevékenységhez.
A „4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az IKT szektor és gazdaság fejlesztése” tematikus célkitűzést (17-19. oldal) illetően
1)
A mérnöki munkában és a kapcsolódó területeken alapvetően fontos az infokommunikációs szint határozott fejlesztése – úgy véljük, hogy az ebben a fejezetben
megfogalmazottak jól szolgálják ezt a célt.
2)
Hiányoljuk, hogy a „szolgáltató állam és önkormányzat” tevékenysége keretében nem kap nagyobb hangsúlyt az IKT-fejlesztés ebben a fejezetben is – ennek alacsony szintje a
kihívást jelentő problémák között szerepel (18. oldal) – az elmúlt évek komoly fejlődése / fejlesztése folytatandó ezen a területen.
3)
A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése örökzöld téma. Az a nagy ívű informatikai fejlesztési elképzelés (az államigazgatástól a digitális írástudatlanság
felszámolásáig), mely eszközt adhat a kkv-k kezébe az adminisztrációs terhek elviseléséhez, nem sokat ér, ha a tartalom exponenciálisan nő. Az időegységre eső új jogszabályok
száma például az elmúlt néhány évben megtízszereződött: a Magyar Közlöny idén októberben kb. 4000 (!) oldalon jelent meg …

Az „5. alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása,
valamint a környezet megőrzése, védelme és az erőforrás-hatékonyság elősegítése”
tematikus célkitűzést (19-20. oldal) illetően
1)
Úgy véljük, hogy az ebben a fejezetben megfogalmazottak primer céljai és a megvalósítás járulékos hatásai alapvetően meghatározó folyamatok lesznek a következő években:
egyfelől a magas energiaintenzitás csökkenése,
másfelől a cél elérése érdekében szükséges műszaki szolgáltatások és termelő tevékenységek (tervezés, gépgyártás, építőanyagipar, építőipar, stb.) általában igen
élőmunkaintenzív tevékenységek, amelyek a hatékony foglalkoztatási célokat is segítik.
Ezért nem tartjuk kellően kidolgozottnak ezt a tematikus célkitűzés-fejezetet; a jelentősége miatt mindenképpen érdemibb és bővebb kifejtést érdemel.
2)
Ebben a fejezetben hangsúlyt kell kapnia a magántulajdonban lévő épületek (többségében családi és társasházak) energiahatékonyságot növelő beruházásai támogatásának.

3)
Pályázati lehetőségek biztosítását javasoljuk az alábbi tevékenységekhez:
Települések (városok, falvak, kistérségek) környezeti, energetikai és hulladék helyzetének komplex felmérése, megoldási javaslatokkal
Komplex (energetikai, hulladékgazdálkodási, környezeti, közlekedési), a helyi erőforrások optimális hasznosítását előtérbe helyező rendszertervek készítése
Energiahatékonysági auditok
KKV-k felkészítésének és tanúsítási eljárásának finanszírozása, pályázati rendszerben annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek a fenti feladatok ellátására.
Az Energiahatékonysági Irányelv, aminek átültetése a hazai jogrendszerbe folyamatban, van, előírja, hogy a tagállamok hozzák létre az energetikai auditorok engedélyezési és
képzési rendszerét annak érdekében, hogy az energetikai audit szolgáltatások a kkv-k számára elérhetők legyenek. Javasoljuk pályázati források biztosítását az engedélyezési
(jogosítási) és képzési rendszerek létrehozásának támogatására.
II. P R I O R I T Á S I T E N G E L Y E K L E Í R Á S A
A „2.1 Vállalkozások versenyképességének javítása és
foglalkoztatásának ösztönzése” témakörében (28 – 42. oldal)
1)
Messzemenően egyetértünk azzal, hogy lehetővé kell tenni a Közép-magyarországi régióbeli kedvezményezettek részesülését ebből a prioritási forrásból.

2)
Nem találjuk indokát annak, hogy a program a „3. intézkedés: kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai” alfejezetben miért csak a Balaton-térséget nevesíti – a többi
területről, mint „a kormány által nevesített zónáról” szól; ebben a programban kell azokat is konkrétan megnevezni.
3)
Alapvető gondolatot fogalmaz meg a tervezet, amikor arról szól, hogy a vállalkozások életszakaszok és élethelyzetek szerinti fejlesztése milyen fontos és milyen differenciált
eszközrendszert kíván – azonban ugyanilyen fontos, hogy ezen helyzetek megítélése és így a támogatások odaítélése milyen objektív kritériumok alapján történjen; melyek a
támogatandó iparágak, területek, cégek, stb.?
4)
Kérdésesnek látjuk, hogy ez a program „5. intézkedés: vállalkozások foglalkoztatás-orientált fejlesztései” körben említi a szolgáltató központokat; bár ezek adott időpontban
valóban foglalkoztatás-bővüléssel járnak, a hazai bérköltség-emelkedés miatt bizonytalan a működési időtartamuk (olcsóbb országokban költöztetik őket).

5)
Maximálisan egyetértünk az ezen program „5. intézkedés: vállalkozások foglalkoztatás-orientált fejlesztései” körében megfogalmazottakkal, ami a gyakornoki munkahelyek és a
gyakorlati képzési helyszínek létrehozását célozza meg.
A „2.2 Tudásgazdaság fejlesztése” témakörében (42 – 56. oldal)
1)
A tudásáramlás erősítése témakörében egyrészt az országon belüli régiók közötti tudományos és fejlesztési műhelyek együttműködéseit kell támogatási területként megcélozni,
másrészt a határon átnyúló (elsősorban a szomszédos országokkal történő) ilyesfajta tudományos és fejlesztési kooperációt kell támogatni.
2)
Az előző mellett a tudományos és fejlesztő intézmények, valamint a termelő és szolgáltató szféra közötti együttműködés mélyítendő el – végső eredményként elkezdődhet egy
olyasfajta hálózatosodás ebben a témakörben, amelyben mind kevesebb földrajzi, illetve tevékenységi határokat ismernek a résztvevők.
3)
A meglévő tudásbázisok fejlesztése szintén alapvető érdek.
4)
A táblázatokban szereplő eredményindikátorok (darabszám, Ft-összeg) véleményezését – kellő és releváns ismeretek, illetve a programot készítők forrásairól szóló információk
hiányában - nem tudjuk elvégezni.

A „2.3 Infokommunikációs fejlesztések” témakörében (56 – 87. oldal)
1)
Az IKT-szektor fontosságát az előzőekben már hangsúlyozzuk; ebből a szempontból a 2.3.1 alfejezetben olvasható indoklás kifejezetten igényes és elismerésre méltó.
2)
A fejezetben nem kapnak kellő hangsúlyt az ITK-alkalmazásokhoz szükséges eszközök és tudás befogadására alkalmassá tevő intézkedések. Alapvetően fontos hangsúlyozni az
oktatás-képzés fontosságát, akár a közoktatás és felsőoktatás, akár (elsősorban az élethosszig tartó tanulás vonatkozásában) az oktatással-képzéssel foglalkozó vállalkozások
támogatását is.
3)
Ki kell emelni az ITK-alkalmazásokkal és a vállalkozások versenyképességével való összefüggéseket egyrészt a vállalatirányításban, másrészt a termelési folyamatokban,
harmadrészt a vállalkozásközi kapcsolatokban. Ez utóbbi a termelő és szolgáltató cégek közötti hálózatosodást, interaktív együttműködést (pl. klaszteresedést) is segíti. A
magasabb informatizáltsági szinten való működés sok iparágban (például a mérnöki szolgáltatásoknál) mindennapos; az ehhez szükséges eszközökkel való ellátottság
segítése fontos és versenyelőnyhöz juttatja a kedvezményezettet.
4)
Némiképp túldimenzionáltnak véljük az intelligens városok fejlesztéséről szóló alfejezetet (72 -73. oldal); az itt célul kitűzöttek általában a közszolgáltatások elektronikus
fejlesztéséről szólnak, minél több településen célként kell foglalkozni velük.
5)
Az egész fejezet egyik fontos alapvetése, hogy az ITK-fejlesztések az állami (köz) szektor és a magánszektor közös projektjei, amelyben az IT-ágazaton túlmenően a
területfejlesztés, energiaellátás, klímavédelem, agrárügyek, építésügy és csaknem minden nemzetgazdasági ágazat közvetlenül érintett. Ez a tény az ezen a területen
végrehajtandó fejlesztések komplex voltára helyezi a hangsúlyt – ennek megfelelő támogatási rendnek kell kialakulnia, mert különben működésképtelen részek jönnek létre.

A „2.4 Természeti és kulturális erőforrások megőrzése,
az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül” témakörében (88 – 101. oldal)
1)
Teljes mértékben indokoltnak tartjuk és egyetértünk azzal, hogy a természeti és a kulturális örökségek védelme és hasznosítása terén a Közép-magyarországi régió területén is
támogatható területeket fogalmaz meg a programtervezet.

2)
A nemzeti kulturális örökségünk hálózatos fejlesztési koncepciójának időszerűsége és szükségessége vitathatatlan – azonban az erre való felkészülés (ismereteink szerint) igen
jelentős elmaradásban van; ebben mielőbb konkrét előrelépések szükségesek, mert ismét összehangolatlan fejlesztések fognak támogatást kapni és megvalósulni.
3)
Ennek a fejezetnek a negyede a megújuló energia felhasználásának támogatásával foglalkozik. Nem említi viszont a feladatok között az engedélyezési eljárás (eljárások!)
egyszerűsítésének szándékát. Márpedig általános mérnöki tapasztalat, hogy e téren az engedélyezés a legfelkészültebbek számára is komoly próbatétel, többek között azért is,
mert például az engedélyező hatóságok száma is jelentősen meghaladja a más európai országokban jól működő rendszerekéit; ez rontja a támogatások hatásfokát – az ügy
komplexebb kezelését javasoljuk.
4)
A táblázatokban szereplő eredményindikátorok (darabszám, Ft-összeg) véleményezését – kellő és releváns ismeretek, illetve a programot készítők forrásairól szóló információk
hiányában - nem tudjuk elvégezni.
A „2.5 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése” témakörében (102 – 132. oldal)
1)
Üdvözöljük, hogy a programtervezetben a foglalkoztatás bővítését valóban komplex folyamatként tekintik és az eszköztárát ennek megfelelően tágan értelmezik: a munkavállalói
mobilitást, az életen át tartó tanulást, a társadalmi befogadás előmozdítását és a szegénység elleni küzdelmet is –egyebek mellett - ide sorolják.
2)
Ugyanakkor alapvetően hiányoljuk, hogy nem helyez kellő hangsúlyt a fejezet a foglalkoztatás-bővítés és a termelő-szolgáltató ágazatokban tevékenykedő vállalkozások
produkciója bővülésének

kapcsolatára; ha a vállalkozások piaci lehetőségei bővülnek, van perspektívájuk, akkor növekedni fognak, ami a foglalkoztatás bővülésével jár. Mint már hangsúlyoztuk, ehhez
egyrészt fizetőképes kereset, másrészt biztonságos beruházási környezet kell, amiről nem szól a GINOP 3.0 verziója.
3)
Hiányoljuk a programból a munkaerő-mobiltás megteremtésének egyik eszközét, a bérlakás-építési programot. Valószínűleg a tervezet más fejezeteiben is helyet kellene kapnia
annak a sürgető gondnak a megoldásának, ami a hiányzó bérlakások problémájából fakad (például a szegénység elleni küzdelemről szóló részben is) – ám itt megemlíthető
egy ilyen programnak a piacélénkítő és munkahely-teremtő képessége is (műszaki tervezés, építőanyagipar, építőipar, stb.).
5)
A nemzetközi trendekkel összhangban nagyobb szerepet kell a programban kapnia a vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelést célzó fejlesztések támogatásának
(másodnyersanyagok, stb.).
4)
A táblázatokban szereplő eredményindikátorok (darabszám, Ft-összeg) véleményezését – kellő és releváns ismeretek, illetve a programot készítők forrásairól szóló információk
hiányában - nem tudjuk elvégezni.
A „2.6 Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése” témakörében
(133 – 156. oldal)
1)
Úgy véljük, hogy a vállalkozások versenyképességét javító olyan eszközök, amelyek a cégek pénzügyi forráshoz jutását segítik, mindenképpen üdvözlendők; ugyanakkor tisztában
kell lennünk
az ilyesfajta lehetőségeknek a piaci viszonyokat torzító hatásával és a támogatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti szemléletére gyakorolt hatásával. Megítélésünk szerint a
vissza nem térítendő támogatásoknak csakis a legkiemeltebb prioritásokat szabad szolgálnia (ITK, K+F+I tevékenység, az energiaracionalitás bizonyos területei), egyébként a
visszatérítendő támogatásoknak és a cégek finanszírozási helyzetének javítását szolgáló eszközöknek (garanciák, faktoring, lízing, stb.) kell dominálni.
2)
A fejezetben nem találtunk semmiféle megjegyzést arra vonatkozóan, hogy a felvázolt eszközök nemzetgazdasági ág-specifikusan különbözőek – a nagyobb tőkeigénytől az
átmeneti finanszírozási szükségletekig sokféle sajátos célra és helyzetben van ezekre szükség; ezt a differenciálást a programnak tükröznie kell.
3)
Tisztázatlannak tűnik a „támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése” alfejezet – megítélésünk szerint ezt a feladatot a bankrendszer megfelelően el tudja
látni (miért lenne szükség több száz ilyesfajta közvetítőre?).
A „2.7 Technikai segítségnyújtás” témakörében
(157 – 163. oldal)
Egyetértünk azzal a megállapítással, miszerint „a 2017-2013. közötti pénzügyi ciklus egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a források lehívásának, az abszorpciónak kulcselemei
a következő elemek:
…………………
a társadalmi és szakmai partnerek széles körű bevonása,
…………………”
Jelezzük, hogy a Magyar Mérnöki Kamara és szervezetei készen állnak az ebben a munkában, illetve a 2.7.4.1 alpontban megfogalmazott „program végrehajtási feladatok
támogatásában” való részvételre.

V. A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT, VAGY A DISZKRIMINÁCIÓ, VAGY A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS KOCKÁZATÁNAK LEGINKÁBB KITETT CÉLCSOPORTOKKAL
RENDELKEZŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLÓDOTT KÖZÖSSÉGEKRE ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ
SZEMÉLYEKRE
(176 – 181. oldal)
Ahogyan erről a „2.5 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése” témaköréhez fűzött véleményünkben jeleztük, a szegénység elleni küzdelem
egyik eszköze lehet a szociális bérlakás-építési program – hiányoljuk ennek témáját az egész programtervezetből. A szociális gondokon való enyhítésen túl egy ilyen program a
foglalkoztatás-bővítés, piacélénkítés egyik eszköze is lehetne.

X. A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
(196 – 198. oldal)
A fejezetben foglaltakkal maximálisan egyetértünk; ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a 2013-2020-as európai uniós programok lebonyolításának folyamatáról, az azzal
összefüggő konkrét döntéshozatali és végrehajtási lépésekről, illetve az azok szabályozásáról folytatandó egyeztetéseken részt kívánunk venni, hasznossá téve az ezeken a
területeken az előző támogatási periódusban szerzett munkatapasztalatainkat.
Az előzőekben összefoglaltuk észrevételeinket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzióját (keltezése: 2013. szeptember 26.) illetően. Mint azt
több helyen is megfogalmaztuk, a program eredményes végrehajtása sok esetben igényli a társadalmi és szakmai partnerek széles körű bevonását, ezen szervezetek aktív
közreműködését. Ezúton is jelezzük, hogy az MMK Mérnök Vállalkozói Kollégium minden olyan területen részt kíván venni ebben a munkába, amely a kompetenciájába tartozik –
tehát egyrészt a vonatkozó szabályozások kialakításában, másrészt a konkrét végrehajtási folyamatban.
Budapest, 2013. december 15.

Csohány Kálmán
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Kodák József
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javaslatok a LESZ (LEADER Egyesületek Szövetsége) Elnökségétől
A GINOP forrásainak elérhetősége elengedhetetlen a vidék gazdasági és társadalmi leszakadásának csökkentéséhez, ezért javaslataink általános, nézőpontbeli

megközelítésűek és sokkal inkább a pályázati rendszer kialakításához nyújtanak javaslatokat, semmint a jelenlegi tervezet bírálatát tartalmazzák.
- Az egészséges gazdasági növekedés alapját abban látjuk, hogy valamennyi munkavállaló lakóhelyéhez lehető legközelebb találja meg a megélhetési forrását. Egészséges, ha
a lakóhely közel van a természethez, és a település lakói egymást segítő – kiegészítő – tagjai egy közösségnek. Nem lehet cél a vidék lakosságának városba vonzása, mert az
további terheket ró a költségvetésre. Ezért a vidéki térségek népesség megtartó és felvevő képességének fejlesztéséhez, a vidéki lét feltételeinek javításához a GINOP
forrásainak elérhetőségét (más OP-kal együtt) biztosítani kell a vidéki szereplők számára.
- A pályázatok minél kevesebb korlátozást tartalmazzanak, legyenek elérhetők valamennyi KKV számára, köztük a működő és induló valamennyi vállalkozási forma
(mikrovállalkozások és azon belül egyéni vállalkozók is), vállalkozási tevékenységet alaptevékenységük érdekében folytató vagy indító köz- és civilszféra szereplői, valamint
szövetkezetek számára is.
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) 14. oldalán „rengeteg” mikrovállalkozásról tesz említést, miközben a vidéki
térségeket járva azt tapasztalhatjuk, hogy a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató, termelő vállalkozások száma elenyésző. Ezért ezek létrejöttének és fejlesztésének
kiemelt, lehető legmagasabb intenzitású támogatása indokolt.
- A pályázatok értékelési rendszerében biztosítson pozitív megkülönböztetést (plusz pontokat) a vidéki vállalkozások számára.
- A pályázatok megvalósításához legyen elérhető az EU által engedélyezett legmagasabb mértékű előleg, amelyhez biztosítékként a fenntartási időszak végéig a beruházás tárgya
jelenjen meg fedezetként.
- Valamennyi esetben legyen lehetőség szállítói finanszírozás választására, mert a hitelek kamatai és folyósításukhoz - valamint a pénzforgalomhoz kapcsolódó költség
irreálisan magas.
- A GINOP forrásaiból megvalósuló visszatérítendő támogatások - hitelek folyósításában kizárólag bevételszerzésben nem érdekelt szervezetek vegyenek részt.
- A vidéki térségekben működő LEADER Helyi Akciócsoportok és munkaszervezeteik rendelkeznek gazdaságfejlesztési tapasztalatokkal, ezért a tervezéstől - a megvalósítás tejes
folyamatára nézve e kapacitás hasznosítása ésszerű, magas hozzáadott értéket eredményez.
- A pályázati és a kapcsolódó ellenőrzési rendszert nagymértékben egyszerűsíteni indokolt, mert a jelenlegi fenntartásának eszközigénye a kihelyezett támogatási összeghez
képest magas.
- A pályázati rendszer egységes bírálati rendszere fokozza a területi különbségeket, ezért javasoljuk a GINOP források részleges, területi (településszintű) allokációját.
- A LEADER Helyi Akciócsoportok és munkaszervezeteik (CLLD szervezetek) képesek a helyi igényeknek megfelelő integrált fejlesztések kedvező hatásán túl biztosítani – több
alapú finanszírozás (multi-fund) esetén még inkább - az OP-k egymást kiegészítő szinergikus hatását.
Kodák József, LEADER Egyesületek Szövetsége
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Csiáki Laura
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
az integrált kommunikációs lépések nagyon jól haladnak, és fontosak a fejlődés érdekében. A Közigazgatás terén lehetne a leginkább alkalmazni, sokkal jobban le lehet
egyszerűsíteni a digitalizálással bizonyos papírok, okmányok elkészítését. Az emberek oktatásával, azaz a digitális írástudatlanság csökkentésével csökkenhetne az eljárások
ideje. Ennek a népszerűsítésével egyre több polgár venne részt továbbképzésekben.
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Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A mai Magyarországon talán a legnagyobb szükség van a foglalkoztatottság mennyiségi és minőségi fejlesztésére. Véleményem fejlesztéseket egészen a gazdaság legkisebb
pontjánál, a kisvállalkozásoknál kell élénkíteni, ezzel újra fel lehetne pörgetni a magyar gazdaságot!
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Farkas István
Egyéb észrevétel
A Magyar Természetvédők Szövetsége véleménye

1. Fenntartható fejlődés érvényesítése
Az alább megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos környezet- és
klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye is előírja. A teljesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai Környezeti Vizsgálat, illetve az elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti
Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az egész operatív program finomra hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az
egyes intézkedésekhez.

2.. A helyi gazdaság megerősítése legyen domináns gazdaságfejlesztési prioritás a GINOP-ban is
A Partnerségi Megállapodásban két gazdaságpolitikai megközelítés verseng. Az egyik a kitörést, a duális szerkezet oldását abban látja, hogy a KKV szektort a multinacionális,
export orientált szektorral jobban összeköti, a KKV-k beszállítóvá válásával. Emellett a külföldi tőke további vonzását segítené. A másik megközelítés a helyi gazdaság
fejlesztésében, a KKV-k közötti kapcsolatok megerősítésében látja a megoldást. A GINOP gazdaságfejlesztési lépései általában az első megoldást priorizálják.
Mi egyértelműen a második megoldás mellett törünk lándzsát. Ha a KKV szektort a multinacionális szektorhoz kötjük, fokozzuk az esetleges globális, európai válságok hazai

negatív hatásait. Az is nagyon kérdéses, hogy pont olyan környezeti szempontból káros ágazatokat kell-e fejleszteni, mint az autóipar vagy a gyógyszer nagyipar. Ehelyett például
az épületek energetikai korszerűsítésével foglalkozó KKV-kat kell segíteni.
Piactorzító hatások miatt nem támogatjuk a vállalkozások közvetlen támogatását, a pénzügyi eszközök használatát sokkal célravezetőbbnek tartjuk. A GINOP-on belüli forrásokat
az utóbbira kellene összpontosítani.
Emellett oda kell figyelni, hogy mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak a KKV támogatása esetén.
Javasoljuk, hogy a pályázati kiválasztási és értékelési kritériumok tartalmazzák (például):
- a helyi gazdaságfejlesztés szempontjainak érvényesítése minden intézkedésben,
- a támogatott vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak fenntarthatósági szempontú elemzése (pl. szükségletek versus fogyasztói társadalom keltette mesterséges igények,
termék energiatakarékos volta);
- az anyag- és energiatakarékos termelés;
- klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő termékeknél plusz pontok;
- turizmusfejlesztésnél a szelíd (környezetbarát és szociális szempontokat figyelembe vevő) turizmus elsőbbsége;

3. A K+F+I beavatkozásoknak kiemelten törekedniük kell az anyag- és energiatakarékos technológiák fejlesztésére
Mivel túlléptük az ökológiai eltartóképességünket, ezért a technológiai innovációnak feltétele kell, hogy legyen, hogy ne fokozzuk tovább a környezeti terhelést. Ezért legyen
alapvető feltétele minden K+F+I támogatásnak az anyag- és energiatakarékosság megkövetelése, a jelenlegi túlzott erőforráshasználat kiváltására irányuló fejlesztések
elsődlegessé tétele.
Ahogy fent leírtuk, mind a termék, mind a termelés módja megfeleljen a fenntarthatósági kritériumoknak (lásd a fenti kritériumok figyelembevételét). Különösen fontos az
energiahatékonysággal és megújuló energiákkal kapcsolatos technológiai fejlesztés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén való innováció.

4. Energetikai fejlesztések
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz). A fejlesztéseknél a klímaalkalmazkodási szempontokat is figyelembe kell venni.
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program – hasonlóan a VEKOP-hoz (!). A
biomassza felhasználásánál az ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és
hol termett a biomassza, honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a
kiírások.
„Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása” alintézkedésnél nem támogatjuk a hulladékok égetésének támogatását. Hulladékok égetése
csak nagyon speciális esetekben teljesíti a fenntarthatósági elvárásokat, jelentős környezeti kockázatokkal járnak az eljárások. A támogatás esetlegesen arra ösztönözné a
vállalkozásokat, hogy az égetést válasszák, ahelyett, hogy a gyártási folyamataikat optimalizálnák a kisebb hulladéktermelésre.

5. Technikai segítségnyújtás
Horizontális elvek érvényesítése
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), az esélyegyenlőség (lásd 7. cikkely) és a fenntartható
fejlődés elősegítése (lásd 8. cikkely). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink értelemszerűen használhatóak az esélyegyenlőségi témák
integrációjára is.
Ebből következően – ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi - minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a
környezetvédelem és a klímaváltozás elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen az EFOP is.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság egy horizontális operatív szakmai bizottságot,
amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben
a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Emellett javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek a technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.

A horizontális partnerek bevonása, kapacitásfejlesztése és hálózati együttműködés elősegítése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására. Ilyen például a Zöld Régiók Hálózata, amely a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
A civil partnerek ne az irányító hatóság válassza ki, hanem az illetékes szervezetek maguk válasszák a képviselőjüket.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Rudas Gábor
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Carion Ingatlanfinanszírozási Centrum Zrt.
Az Új Széchenyi Hitel Programok célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, mikro, kis- és középvállalkozások számára kedvező kamatozású hitelt biztosítson beruházásaik megvalósításához.
Pénzügyi vállalkozások kisebb szervezettel, a megcélzott termékekre és ügyfélkörre koncentráló szakmai tudással, és a fentiekből eredően, a kereskedelmi bankoknál
mérhetően nagyobb gyorsasággal és rugalmassággal képesek elérni az ügyfeleket. Az MV Zrt. adatai szerint a pénzügyi vállalkozások a legsikeresebb szereplők a JEREMIE
program területén és a teljes KKV piac finanszírozásában is jelentős a szerepük. Ennek az aktivitásnak fenntartása és növelése az egész ország érdeke. A folytonosság
fenntartásának és a már meglévő tudás és tapasztalat hasznosításának érdekében célszerű lenne a jelenlegi szereplőkkel mielőbb szerződni a következő hét éves időszakra is.
Véleményünk szerint megfontolandó, hogy a már jelentős hitelezési múlttal és alacsony problémás ügylettel dolgozó pénzügyi vállalkozások akár 100 millió forint értékben is
meghitelezzen projekteket, mert tapasztalatunk alapján erre is jelentős igény lenne.
A kombinált mikrohitel a vissza nem térítendő támogatás miatt nagyon sikeres termék volt mind a KMOP, mind a GOP régióban, ezért javasoljuk az ilyen típusú programok
alkalmazását a következő 7 éves ciklusban is, különös tekintettel arra, hogy ezen hitelügyletek bedőlési aránya nagyon alacsony, gyakorlatilag nulla.
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Örömmel olvastam a munkaerő-piaci belépés segítésére kidolgozott programjukat.
Véleményem szerint kiemelten kell támogatni a hátrányos helyzetű munkanélkülieket, meg kell teremteni az esélyegyenlőséget, de legalább ekkora figyelmet kell fordítani a friss
diplomásokra.
A friss diplomások jelentős része munkanélküli, ugyanis az ő tudásukhoz hasonló színvonalú munkahelyek előnyben részesítik a már több éves tapasztalattal rendelkezőket.
Mindenféleképpen szorgalmazni kell a hallgatók gyakorlati vagy gyakornoki képzésben való részvétel lehetőségét, ezzel is növelni a munkaerőpiacra való bejutásuk esélyeit.
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Vámos Dóra
Egyéb észrevétel
A foglalkoztatás növelését célzó program a tervezet egyik legkiválóbb része. Ez az amire mindannyiunknak szüksége van.
A vállalkozások fejlesztése a gazdaság fellendülését hozza magával, ami szintén nagyon fontos.
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SZÖGI JÁNOS
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Két olyan kérdéskörre szeretném fokozottan felhívni a figyelmet, melyet már a korábbi hozzászólók is kiemeltek-érintettek:
Fontosnak és szükségesnek tartom a fejlesztések és a fejlesztési források összehangolását, bizonyos mértékű koncentrálódásuk elősegítését. Ennek egyik célszerű eszköze
lehet a Merza Péter úr által javasolt "decentralizált nagyvárosi keret, tőkealap" létrehozása. Az általa leírt indoklással teljes mértékben egyetértek, a felesleges szószaporítás
elkerülése érdekében azt nem ismétlem meg, de két további érvvel kiegészítem.
A "pólusváros" közre tud működni abban, hogy az ebből az alapból "támogatott" fejlesztések időben és térben (sőt bizonyos esetekben az egymást segítő-erősitő-részben
egymásra épülő tevékenységi koncepció kialakításában is) össze legyenek hangolva, kedvezőbb feltételekkel lehet az infrastruktúrát kialakítani-működtetni.
Másik érv az, hogy egy terület-térség általában akkor fejlődik intenzívebben, ha az önálló fejlesztéseket legalább részben érdekelté lehet tenni az összehangolásra, a koordináló
szervezetnek pedig ehhez eszközök kellenek.
A koncentrált fejlesztés nemcsak a "pólusvárosok"-hoz kötötten célszerű, hanem egy adott térségben tervezett és összehangolt, több, egymáshoz kapcsolódó, de önálló profilú
fejlesztés esetében is, ezért a célcsoportot és az elnevezést javaslom módosítani-kibővíteni :
"decentralizált nagyvárosi-kistérségi keret, tőkealap".
A különféle fejlesztési elképzelések és megvalósításuk előkészítése tipikusan olyan feladat, melyre a "klaszter" forma választása az egyik célszerű változat (vagy talán a
legoptimálisabb szervezeti forma), ezért is indokoltnak tartom a Lenkey Péter úr által már felvetett, a korábbi időszakban működő klaszter-támogatás visszaállítását a
menedzsment tevékenység érdekében, mivel ezen tevékenységek alapvetően nonprofit jellegűek.
Összefoglalva: javaslom megvizsgálni és kérem létrehozni a
"decentralizált nagyvárosi-kistérségi keret, tőkealap"-ot és
„a klaszterek fejlesztésére szolgáló támogatás”-t.

Tisztelettel:
Szögi János
mérnök
igazságügyi szakértő
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Merza Péter
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A "pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése" konstrukció keretében indokolt lenne létrehozni egy olyan decentralizált nagyvárosi keretet, tőkealapot, amely nevesítve azon
KKV-k támogatására van elkülönítve, amelyek illeszkednek ezen pólusvárosok gazdasági programjához, a programot alkotó klaszterek és a tagvállalatok fejlesztéseihez.
Tapasztalataink szerint a vállalkozások a kedvező banki feltételek ellenére is mereven elzárkóznak a bankok által kínált fejlesztési forrásoktól, mert bár a kamatozási feltételek
lényegesen javultak az utóbbi időben, azok továbbra is túlzott fedezeti biztosítékokat, stb. igényelnek, melyeket még a prosperáló vállalkozások sem vállalnak. A hitelezési piac
olymértékben fordult a negatív tartományba, hogy a fejleszteni tudó, biztos piaccal rendelkező cégk is kivárnak. Ha és amennyiben a pólusvárosok számára (lehetőség szerint
decentralizáltan) allokálásra kerülne egy jelentősebb forrás egy-egy ilyen tőkelapba, úgy ezen városok fedezetet vállalnának az alapok mögé és kamatmentes, banki
kockázatoktól mentes, olyan helyi fejlesztési alapok jönnének létre, melyek felelős felhasználását a városi biztosítékok garantálnák, visszatöltődésük révén pedig tulajdonképpen
folyamatos fejlesztési alapot jelentenének a helyi KKV szektor számára. Számításaink szerint 3-5 milliárd Ft lehetne egy nagyváros számára az ideális tőkealap forrás méret,
amely felhasználása átcsoportosítható lenne a városok között 2-3 év türelmi időt követően. A GOP gyakorlata, melyben az ország összes KKV-ja versenyzett ugyanazon forrásért
messze nem tudot olyan hatékony lenni, mint ez a javasolt rendszer. Helyi felelősség a tőkealap kihelyezése (a kihelyezési politika alapjait értelemszerűen az OP-IH határozza
meg) de az alapot az önkormányzati szint kezeli (a felelősséget a biztosítékok révén vállalja-garantálja), az alap felhasználását a városfejlesztési társaság menedzseli és a
források folyamatosan újratöltődnek.
Összegezve, kérem-kérjük, hogy a konstrukció keretében kerüljön nevesítésre egy a nagyvárosok szintjére decentralizált KKV tőkealap, melynek kezelője a város (esetünkben
Pécs) lenne, melyhez a biztosítékokat a város adja (így garantált a felhasználás felelőssége), melyek felhasználását a városfejlesztési társaság menedzseli. Jó és
felelősségteljes kihelyezési politika esetén ezzel a kosntrukcióval megteremthető a nagyvárosok gazdasági szektorának, teljesítményének növeléséhez szükséges kezdőlökés
és az alapba történő visszatöltés révén a fenntartható, folyamatos gazdaságfejlesztési támogatás biztosítása.
Támogató segítségüket ezúton is megköszönve, üdvözlettel,
Merza Péter
Pécsi Városfejlesztési Nzrt.

2013. december 15. 19:36

Tornóczky Mónika
Egyéb észrevétel
A GINOP „5. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének
elősegítése” célon belül az energiahatékonység növelése célon túl a komplex környezettudatos működést biztosító támogatást szükséges bevezetni. Minden közpénzt érintő
(állami, önkormányzati, vagy közpénzzel támogatott magán) építési beruházással kapcsolatos beruházásnál különös hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés
szempontjait. Ezen belül a beruházás építményeinél a minőséget biztosítani szükséges azáltal, hogy azok valamely magyar vagy nemzetközi épületminősítő rendszer kiemelt
kategóriáját elérjék. Továbbá a beruházás koncepciótervezésétől kezdve a beüzemelés időszakáig szakértőt kell alkalmazni, aki a szempontok megvalósulását figyelemmel
kíséri.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)
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Hajnal-Ujhelyi Rita
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. december 13-án megküldte az operatív programhoz kapcsolódó konkrét projektjavaslatait az OP tervezőinek és az illetékes
minisztériumoknak.
Tisztelettel: Hajnal - Ujhelyi Rita, Nyíregyháza MJV Önkormányzata
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Merza Péter
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A GINOP 2. prioritása kapcsán indokolt lenne olyan olyan konstrukciót kidolgozni, melyben az egyetemi városok és maguk az egyetemek működhetnek együtt olyan projektek
megvalósításában, melyek közvetlen gazdaságfejlesztési hatással bírnak, ugyanakkor a hagyományos pályázatos megvalósítási mechanizmusban nem biztosított a forráshoz
jutásuk. Tapasztalataink szerint a GOP-ban csak akkor tudott sikeres lenni egy-egy ilyen pályázat, ha már meglévő multinacionális érdek indította el (pl. Bosch, Audi, Mercedes,
stb.) így Pécs a források szűkössége és ilyetén "biztosítása" miatt nem tudott valódi, gazdaságfejlesztési hatással bíró, a tudásgazdaságra építő projektet megvalósítani.
A javasolt konstrukció lényege, hogy az adott önkormányzat (esetünkben Pécs) a Pécsi Tudományegyetmmel együttműködve konzorciumként pályázna a konkrét
gazdaságfejlesztési hatással, munkahelyteremtéssel, illetve bevételnövekedést generáló projekttel. Pécs két ilyen fejlesztést is meg kíván valósítani, melyet nem elsősorban a
TOP forrás terhére kíván finanszírozni, tekintve, hogy egyértelműen tudásgazdasági tématerülethez tartoznak és túlmutatnak a TOP rendszerén. Leegyszerűsítve az egyik projekt
keretében egy nemzetközi egyetemi képzőközpontot kívánunk létrehozni, amely sokszáz fővel emelné a PTE-n tanuló külföldi, piaci tandíjat fizető diákok létszámát. Ez a projekt
mérhető gazdasági haszonnal jár (kvázi export) a város számára, mérhető haszonnal jár a PTE számára (tandíj) és olyan multiplikátor hatásokat generál, melyek kimondottan a
GINOP-hoz tartoznak. A másik ilyen projekt keretében a város a PTE-vel együttműködve létrehozna egy SSC programot (Shared-service company), melynek lényege, hogy
fejlesztjük az ilyen cégek igényeihez illeszkedő önkormányzati ingatlanokat és a piaci cégek igényeihez illeszkedő elsősorban nyelvi és informatikai programot valósítunk meg.
Összegezve, indokolt lenne a "pólusvárosokban" a gazdasági stratégiájukhoz illeszkedő és valóban mérhető haszonnal bíró projektjeik számára egy GINOP konstrukció
kidolgozása, ahol ezek az egyetemi-városi-üzleti együttműködési projektek nem pályázatos, hanem nevesített formában megvalósíthatók lennének. Ezek a projektek
egyértelműen nem TOP tematikájúak, ha és amennyiben a TOP forrás terhére kell őket megvalósítani, úgy komoly feszültséget generálnának és más olyan projektektől vennék
el a forrást, melyek tartalmukban valóban nem illeszkednek a GINOP-ba. (Ha pedig elmaradnának forráshiány miatt, úgy valódi gazdasági haszonnal bíró fejlesztések
maradnának el.) Javaslom, több MJV-vel egyeztetve javasoljuk, hogy a tudásgazdaság fejlesztési konstrukció keretében kb. 30-50 milliárd Ft kerüljön elkülönítésre az ilyen

tartalmú projektek megvalósítására, melyek nem pályázatos, hanem az IH-val együttműködésben közös projektfejlesztéses keretek között kerülnek megvalósításra.
(Ha és amennyiben az ITI módszertant valóban megvalósította volna az ország, úgy tipikusan a pólusvárosok egy-egy ITI-jének ez kellene, hogy legyen a GINOP lába, tartalma.
Hatékonysági, gazdaságfejlesztési, tervezési, forrásallokációs és természetesen vidéki-nagyvárosi szempontból nagy hiba, hogy nem kerülnek kidolgozásra ilyen módszertan
szerint a nagyvárosi ITI-k.)
Támogató segítségüket ezúton is megköszönve, üdvözlettel,
Merza Péter
Pécsi Városfejlesztési Nzrt.
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Friedmann Lajosné
Egyéb észrevétel
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

Majd minden témakörhöz kapcsolható a zöld infrastruktúra, ezen belül szakterületünk, a zöldtető, zöldhomlokzat és azok növényalkalmazásai (elsősorban az extenzív zöldtetők és
a tetőre telepíthető szárazságtűrő növények alkalmazása értékelődik fel)
Vízgazdálkodás
Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (szárazságtűrő növények szerepét erősíteni kell)
Épített környezet, településfejlesztés, települési infrastruktúra (zöld építészeti megoldások, zöld infrastruktúra, ökoszisztéma szolgáltatások)
Energetikai infrastruktúra (pl. az elektromos légkondicionáló berendezések helyett alternatív, energiatakarékosabb épülethűtési módszerek elterjedése/elterjesztése (pl.
árnyékolás zöldtetőkkel, zöldfalakkal)
Katasztrófavédelem
Kiemelt jelentőséggel bír a zöldtetők csapadékmegtartó képessége: Városi környezet - a zöldtető a csapadékvíz felhasználója, illetve átmeneti tározója, amelynek helye minden
épület esetében adott a tetőn.

A VATI 2011-ben Klímabarát városok- Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatiról és lehetőségeiről címmel megjelent tanulmánya rámutatott „ A
fenntartható, klímabarát stratégiák és megoldások nemcsak az energetikára vonatkoznak, hanem a vízgazdálkodásra és a zöldépítészeti eszközökre (zöldtetők, zöldhomlokzatok)
is.
Nagyon sok ismert, elfogadott nemzetközi minta áll rendelkezésre.
A ZÉOSZ 2000 óta az Európai Zöldtető Szövetség/EFB tagja, nem egy nemzetközi példát, városi stratégiát tudunk példaként állítani, ahol a zöldtetők, zöldhomlokzatok építését
kötelezővé tették, Koppenhága, a dán főváros ezt annak a tervnek a keretében vezette be, amelynek köszönhetően 2025-re várhatóan zéró karbon-kibocsátásúvá válik. Az utóbbi
néhány évben számos, a zöldtetőkhöz kapcsolódó kezdeményezés született a város részéről: Városfejlesztési terv, Klímaterv , Helyi tervek, Kézikönyv az épületek környezetének
kialakításához, Fenntarthatósági eszközök.
Bízunk benne, hogy a 2014-20 időszak operatív programjaiba a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS kiemelt jelentőséggel fog bekerülni.
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége
(bejegyzés alatt új név: Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége )
a Green City Tanács alapító tagja
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dr. Varga Balázs
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A "Mikrovállalkozások fejlesztése" (GOP-2011-2.1.1/M) című pályázat nagyon népszerű konstrukció volt az elmúlt években.

Javaslom, hogy a 2014-2020-as időszakban is kerüljön meghirdetésre egy ilyen konstrukció a következő változtatásokkal:

1) A minimum projektösszeg kerüljön leszállításra bruttó 1.000.000 Ft-ra.
(A GOP-2011-2.1.1/M konstrukcióban a minimális projektösszeg 2.222.220 Ft volt, ennek 45%-a volt maximum a visszatérítendő támogatás minimum 1.000.000 Ft)
Indoklás:
Egy könyvelő, ügyvédi, fordító, ingatlankezelő, stb. iroda, amely mikrovállalkozásként működik nem tud 2.222.220 Ft összeget kitölteni IT eszközökkel. Ami egy tipikus
mikrovállalkozásnak szüksége van az 1-2 asztali PC/laptop, egy iroda multifunkciós fénymásoló, esetleg fax, egy NAS, operációs rendszer, irodai szoftvercsomag, specifikus
szoftverek. Egy átlagos mikrovállalkozás igényeire szabottan a fenti eszközök bruttó beszerzési értéke 750.000 - 1.000.000 Ft között mozoghat.
2) Javasolnám, hogy az IT eszközök mellett legyenek elszámolhatóak a konstrukcióban a szakkönyvek (papír alapú) is.

3) Ne legyen kötelező hitelt felvenni a pályázat megvalósításához, ez maradjon csak opció. A GOP-2011-2.1.1/M konstrukció nagyon népszerű volt, de bárkivel beszéltem, senki
sem értette, hogy, ha a pályázónak van elég önereje, akkor miért kötelező hitelt felvenni a pályázat megvalósításához és miért nem csak lehetőség a hitel felvétele.

A fenti javaslatok alapján a jövőbeni GINOP "Mikrovállalkozások fejlesztése" pályázat a GOP-2011-2.1.1/M alapjaira épülve, a következő változtatásokkal kerülhetne kiírásra:
- A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 450.000 Ft. Így 45%-os támogatási intenzitásnál a minimum projektérték bruttó 1.000.000 Ft lenne.
- szakkönyvek is elszámolhatóak
- a hitelfelvétel csak lehetőség, de nem kötelező elem

Tisztelettel: dr. Varga Balázs
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Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel
Nagyon fontos a gazdaság- és fejlesztéspolitikai cél a foglalkoztatás bővítése, amelyhez a gazdaságfejlesztés mellett szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi
növelése.
Ehhez az első lépést az aktivitás növelése jelenti, amit mindenekelőtt a foglalkoztatási
szempontból hátrányos helyzetű, és alacsony munkaerő-piaci részvétellel jellemezhető
csoportok munkára ösztönzésével, foglalkoztathatóságának javításával, munkába
állásának segítésével lehetne elérni.
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Dr. Bényei Andrásné
Egyéb észrevétel
Alapvetés számunkra, hogy a civil szektor a gazdaság része. Azonban a szervezeti kultúráját tekintve a szektor nem a nyereség- maximalizálásában érdekelt, hanem a
társadalom építésben, a társadalmi szükségletek kielégítésében, a lokális és területi igények feltárásában és kiszolgálásában. Méltánytalan az a helyzet, hogy a szektor az előbb
említett kulturális mássága miatt nem vehet részt aktívan a gazdaságot építő beruházási, kutatási, fejlesztési és más programokban. Hasonló indok miatt zárták ki korábban a
munkahely teremtő – és megőrző támogatások köréből is a civil szereplőket, holott a 150.000 fő foglalkoztatott és 500 ezer önkéntes számára társadalmilag hasznos
elfoglaltságot biztosító, az egész országot lefedő intézményrendszer tényleges része, alakítója és szereplője a gazdaságnak. Indokoltnak tartjuk az előbbiekből következően –
ahol ez lehetséges – kerüljenek bevonásra a pályázati kiírás kötelező részeként a nonprofit/civil szereplők.
A TÁMOP 2.6.2, 2.6.2 program folytatásaként megkerülhetetlennek tartjuk a munkaerő-piaci akkreditáció jogi és intézményi feltételeinek kialakítását, majd a már akkreditációra
előkészített szolgáltatások meghirdetését. Ezzel egy egészséges versenyhelyzet alakulhat ki a statikus, folyamatos fejlesztésektől sújtott állami intézményrendszer és a
rugalmas, kreatív civil szervezetek között.
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Szabóné Kémeri Klára
Egyéb észrevétel
Gazdaságfejlesztési és innovációs Operatív Program
GINOP véleményezése
A gazdaságfejlesztési operatív program véleményünk szerint szerteágazó és részletesen tárgyalja bizonyos esetekben a különböző meghatározó gazdasági ágazatokat, azonban
az alábbi véleményünket fogadják tőlünk segítő szándékkal.
Problémának látom, az anyagban, hogy a végrehajtás intézményrendszeréből kihagyásra kerültek az EGTC-k, vagy más néven ETT –k (Európai Területi Társulás), amely ugyan
határon átnyúló tevékenységet végez, de megítélésünk szerint nem kellene kizárni a magyar területen megvalósításra kerülő fejlesztésekből.
Tudjuk, hogy a szakemberek nagy része nem ismeri e szervezet tevékenységét, azonban ha kipróbálnák a területen működő magyar székhelyű ETT-ket, akkor be tudnánk
bizonyítani a kétkedőknek, hogy a határon átnyúló hatás során sokkal jobban tudnának segíteni a hazánk területén történő fejlesztésekben, mintahogyan azt gondolnák. Itt
leszögezem, hogy az ETT-k tulajdonjogot nem akarnak szerezni, mert ennek a megnyugtató megoldása még közös feladatunk. A létrehozott beruházások a magyar
államtulajdonában kell, hogy maradjanak.
De, bárhogy lesz is a kormány döntése alapján a következő tervezési ciklusban a támogatások elosztása, az biztos, hogy komplex fejlesztések nélkül senki nem tudja
megmondani, hogy hány 100 évig fog tartani a pályázgatások révén, hazánk versenyképességének a biztosítása.
A komplex fejlesztést nevezhetjük, akár ITI-nek, ITB-nek is, több gazdasági ágazatot és tevékenységet kell érteni, amelyek egymást kiegészítik és egymást erősítik a földrajzi
területenként, az adott célterület ősi foglalkozásaikhoz közelítve, de a maikor kihívásaihoz igazodva.
A fejlesztésekhez pénzforrás szükséges, olyan megelőlegezett források, amelyek biztos alapokra helyezik a terv megvalósítását. Ezen megoldással mind két oldalon

tervezhetővé, ütemezhetővé válik a fejlesztés. Az ott dolgozóknak biztonságos megélhetést kínál.
A GINOP anyaga foglalkozik a már meglévő turisztikai potenciál tovább növelésével. Megítélésünk szerint e mellett mérlegelni kellene és nagyobb hangsúlyt fektetni, azon szűz
területek bevonására is ezekbe a fejlesztésekbe, ahol még nem alakulhatott ki a turizmus, mert csak nyomokban van szálláshely, azonban a terület igényelné a már meglévő,
épített környezet látogatottságát figyelembe véve e fejlesztéseket. Gondolok, itt a várakra, vagy a barlangokra, mint pl. a Boldogkőivár és a Regéci vár mintegy 50-60 ezer fős
látogatottságára, ahol minőségi szálláshely nélkül nem lehet turisztikát csinálni és a vendégéjszakák számát növelni.
A 6. fejezetben tárgyalásra került a komoly és tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő földrajzi területek sajátos igényei, amely sajnos nagyon kevés, 1 oldalban
összegezték a következő 7 év tervezési ciklusának az elgondolását, pedig ezek a területek jóval több figyelmet kellene, hogy kapjanak. Sajnos Borsod-Abaúj-Zemplén Megye,
ebből a felsorolásból is kimaradt, pedig a fejezet címében szereplő mindkét hátrány igazi kihívást jelent az itt élőknek. A téma tárgyalásának kiindulási pontja nagyszerű, hiszen
egyéni stratégiák mentén képzelik el és többletfejlesztési forrásokkal, továbbá közösségi részvétellel a célterületek jövőképét.
A feltüntetet intézkedései, azonban szerintünk sajnos nem fogja elérni azokat az eredményeket, amelyeket a jelenlegi kormány célul tűzött ki, az itt említett intézkedések csak
kiegészítőek lehetnek ebben a helyzetben.
Biztos vagyok benne, hogy tisztában vannak a határ menti vállalkozói réteg helyzetével. A falvakban csak 1-2 vállalkozás működik. Ezeknek a vállalkozásoknak nincs tőkéjük,
máról-holnapra élnek, ha nem teremtjük meg a célirányos állandó foglalkoztatást a helyi lakosoknak, akkor a még talpon lévő vállalkozások is becsődölnek. Tehát, mi a meglévő
vállalkozásoknak úgy tudunk segíteni, ha fizetőképes keresletet biztosítunk számukra, olyan beruházásokkal, ahol megtanítjuk az embereket újra dolgozni és élni.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében az elmúlt évtizedekben oly módon leromlott a KKV-k helyzete, hogy ebben a stádiumban nem fogják tudni hozni a tőlük elvárt eredményeket,
hiszen akik még talpon maradtak, azok a napi megélhetésükért küzdenek, a támogatásokat nem fogják tudni igénybe venni, mert nem tudják a sajáterőt előteremteni, az
előfinanszírozást megoldani, mert nem hitelképesek. A foglalkoztatást nem fogják tudni bővíteni, mert ahhoz biztos piacot kellene előtte teremteni, amely jelenleg ezeken a
területeken nem létezik.
Egyetlen megoldás lehet, ha a kormány olyan nagy komplex beruházást valósít meg, amely hosszú időre biztosítja a lakosok és a vállalkozók megélhetését és itt említeném újra
a komplex gondolkodást, a komplex tervet. Itt lenne igazán értelme a komplex fejlesztésnek, hiszen ezeken a területeken az elmúlt évtizedekben mindent leépítettek.
A komplex terv égisze alatt kellene újra szervezni, újra éleszteni a határ menti térséget. Megszervezni a helyi lakosok életét és a munkáját, hogy ne a közmunka kiszámíthatatlan
kenyerét egyék, hanem állandó főfoglalkozásban dolgozzanak.
Erre, mi kidolgoztunk egy olyan tervet, amelyet bárhol az országban meg lehet valósítani egy kis módosítással, de mi az Abaúji és a Bodrogközi térségben szeretnénk, ha
megvalósulna. Biztonságos és állami tulajdonban maradnak az objektumok. Ki van dolgozva az intézmény felépítése is. E mellett a terv mellett biztonsággal tervezhetőek
ütemszerűen a tevékenységek sokasága.
A terv 7 éves ciklusra szól, a munkahelyteremtés folyamatosan nő az objektumok elkészültével, a számított 2000 főig. Ennek a tervnek a megvalósításával biztosítható egy adott
célterület önellátóvá tétele, amely nem utolsó szempont a jelenlegi kormány törekvései kapcsán. A terv hosszú időre meghatározhatná a határ menti lakosság megélhetését, sok
környéken élő munkanélkülinek adnánk állandó munkalehetőséget, a helyi vállalkozások versenyképességét elindíthatnánk, a fiataloknak perspektívát kínálunk a jövőjükhöz,
amellett, hogy újjá építjük a térséget, a célterület turisztikailag bevonásra kerül az országos vérkeringésbe, létrehozunk egy önellátó társadalmat, amely az igényes
környezetvédelemben érdekelt.
A hátrányos térségekben kezdeményezett beruházások, a kiemelt nagy tervek, közvetlenül segíthetik a célcsoportokat innovatív módon és ugyanakkor nagyban javul a célterületen
nagylétszámban élő hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása, továbbá a KKV-k életképességének a növelése, a teremtett piaci lehetőségekkel.
Mi szívesen megvalósítjuk az elgondolásunkat, kiemelt minta tervként, az 1998.óta működő területfejlesztési nonprofit alapítványként , két ETT területén, amely megalapozhatja a
térségi innovatív fejlesztést.

Szabóné Kémeri Klára
Vidék-és Területfejlesztést Elősegítő Alapítvány
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Kígyóssy Gábor
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Üdvözöljük, hogy jelentősen növekszik a pénzügyi eszközök részaránya a korábbi időszakhoz képest. Kockázatot jelent ugyanakkor, hogy valóban képes lesz-e a magyar
gazdaság ilyen mértékű forrás lekötésére?
A GINOP „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritási tengelyénél az alábbi szöveg jelenik meg: „A prioritástengely keretében a JEREMIE jellegű
vállalkozásfejlesztési támogatások mellett megjelennek a jövedelemtermelő településfejlesztési projektek támogatását szolgáló pénzügyi eszközök is (JESSICA)". Kérdés, hogy
mi ennek a viszonya a TOP-ból támogatott településfejlesztési beavatkozásokhoz?
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Kígyóssy Gábor
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
A kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása intézkedésnél javasoljuk, hogy a megjelölt helyszínek közé mind a hálózatos, mind a kiemelt fejlesztéseknél
kerüljenek be a világörökség-várományos helyszínek, illetve a nemzeti emlékhelyek, valamint kiemelt jelentősége és egyedisége miatt Tác-Gorsium.
A területi szereplőknek minél előbb meg kellene ismerniük, hogy mik lesznek ezek a GINOP-ból támogatott fejlesztések, hogy a kapcsolódásokat betervezhessék saját
projektcsomagjaikba.
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Kígyóssy Gábor

Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Egy kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező térség - mint pl. Fejér megye - szempontjából kiemelten fontos, hogy az agrárium, vidékfejlesztés, mezőgazdasági
termékfeldolgozás, kereskedelem, szolgáltatások területén is érdemi kiterjesztése legyen az innovációnak. A székesfehérvári Szent György kórház, mint egyetemi oktató kórház
és legnagyobb vidéki kórház KFI támogatását biztosítani kell.
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Kígyóssy Gábor
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a prioritási tengely KKV támogatási beavatkozásai összekapcsolódhassanak a TOP alapvetően üzleti infrastruktúra fejlesztést célzó
fejlesztéseivel. Közvetlen KKV támogatás nélkül ugyanis nehezen képzelhető el térségi gazdaságfejlesztés.
Ez az összekapcsolódás kétféle módon képzelhető el:
A prioritási tengely egyes intézkedései bekapcsolódnak a megyei és megyei jogú városi integrált fejlesztési csomagok (tervek szerint ITI-k) finanszírozásába.
A prioritási tengely egyes intézkedéseinél dedikált keretet határoznak meg az egyes megyék / megyei jogú városok számára.
A 3. Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai intézkedéssel egyetértünk. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a növekedési zónák kijelölése hálózatszerűen történjen.
Nem világos az, hogy milyen kritériumok alapján kerülhet be egy gazdasági térség a kiemelt növekedési zónák kategóriába. Ennek kormányhatározatban történő mielőbbi
szabályozása indokolt lenne. Javasoljuk, hogy ne csak a kijelölt növekedési zónákban működő szervezetek tartozzanak az intézkedés célcsoportjába, hanem az ott működő
vállalkozásokkal pl. beszállítói kapcsolatban lévő, zónán kívüli vállalkozások is.
A Szabad Vállalkozási Zónák kapcsán tisztázni szükséges a megyei önkormányzatok végrehajtásban említett szerepét.
Mindkét előbb említett eszköz esetében pontosabban meg kellene határozni alkalmazásuk célját és konkrét fejlesztési tartalmukat.
A Balaton térség gazdaságfejlesztési programja mellett javasoljuk megvizsgálni a Tisza-tó és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési
területe nevesítésének lehetőségét is.
A vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztését kifejezetten hiánypótlónak tartjuk és támogatjuk.
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
A program törekvései egységes keretbe foglalják a gazdaság fejlesztésének és az örökségi területek hasznosítására irányuló lépéseket.
Úgy gondolom, túlságosan is a főváros és környékére összpontosítanak a fejlesztések, míg a vidéki örökségi területek egyre elhanyagoltabbá válnak. Fontos lenne ezek
megőrzésére és védelmére egy struktúrát kialakítani,hogy a kistelepülések is profitálni tudjanak ezekből.

2013. december 15. 16:39

Kígyóssy Gábor
Egyéb észrevétel
GINOP stratégiához:
A jelenlegi megközelítésmód és tervezési gyakorlat változott és a gazdaság szereplőit, a foglalkoztatást helyezi előtérbe a korábbi infrastrukturális és intézményi fejlesztési
hangsúlyok helyett. A 2014-2020-as programozási időszakban a GINOP tartalma és az annak keretösszege jelzik, hogy a magyar kormányzat célja egybeesik az Európa2020
stratégiában megfogalmazott növekedési és foglalkoztatásösztönzési célokkal.
A célrendszer kapcsán kiemelendő, hogy elkerülendő az egyes célok konfliktusba kerülése egymással (pl. a „vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező
ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése”, illetve a „foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés” célok).
Egyetértünk azzal, hogy a kis- és középvállalkozások támogatása kiemelt szerepet kap. Kiemelten fontosnak tartjuk és üdvözöljük, hogy a GINOP-ban - ellentétben a korábbi
időszakokkal - megjelenik a területi szemlélet. A növekedési zónák kapcsán fontosnak tartjuk kiemelni, hogy olyan gazdasági-logisztikai-ipari tengelyeken elhelyezkedő térségek
kerülhessenek be ebbe a körbe, amelyek már eredményesen működnek és ez által összekapcsolhatók a legjelentősebb gazdasági-technológiai központok (pl. ilyen a Győr-MórSzékesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok tengely). Székesfehérvár térségében kialakult egy országos jelentőségű gazdasági térség. Fontos, hogy a növekedési zónák
fejlesztési keretei, célrendszere adjanak lehetőséget arra, hogy a beszállítói kkv-k kapcsolódni tudjanak a járműipari, elektronikai szektorban működő meghatározó
nagyvállalatokhoz. Lehetővé kell tenni a Mór térségi ipari-vállalkozási körzet kapcsolódását is a kialakuló győri, székesfehérvári és Komárom-Esztergom megyei növekedési
zónákhoz (ld. Vértes-Duna Járműipari Klaszter).
Az ágazati fókuszálást támogatjuk. Ugyanakkor fontos arra figyelni, hogy az S3 stratégiában kijelölt ágazatok mellett más, nem KFI szempontból jelentős növekedési potenciállal
bíró ágazatok is kiemeltek legyenek (ezeket a parlamenti zárószavazás előtt álló OFTK nevesíti). Emellett indokoltnak tartanánk a tudomásunk szerint az NGM-ben korábban már
megkezdett iparági stratégiák kidolgozását, összhangban az OFTK-ban is deklarált újraiparosítás politikájával.
A K+F kapcsán hiányosságnak tartjuk, hogy a 10. oldalon a SWOT elemzésben nem jelenik meg a gyengeségek között az a tény, hogy az ország K+F teljesítménye még a
gazdasági teljesítményénél is egyenlőtlenebbül oszlik el a térben: a Közép-magyarországi régióban (szinte kizárólag Budapesten) összpontosul a K+F+I ráfordítások és a kutatói
létszám mintegy kétharmada. A
K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése kiemelt beavatkozási terület alatt megfogalmazottakkal egyetértünk. Szeretnénk ugyanakkor felhívni a figyelmet
arra, hogy a vidéki felsőoktatási központok, kutatóhelyek "elnéptelenedése" rontja a KFI tevékenység megerősítését vagy akár szinten tartását ezekben a térségekben.
A Szabad Vállalkozási Zóna kapcsán nagy körültekintést igényel annak meghatározása, hogy mely térségek kerülhetnek ebbe a kategóriába. Azokban a megyékben is indokolt
lehet ennek a speciális, térségi vonatkozású eszköznek az alkalmazása, ahol a kiemelkedő teljesítményt nyújtó nagyváros(ok) és térségük a megyei és térségi teljesítményt,

annak átlagát jelentős mértékben emelik. Ugyanakkor ezen központok mellett olyan - bár nem LHH - társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, jelentős számú roma
népességgel és városhiányos rurális térségekkel rendelkeznek, amelyek ráadásul összefüggő belső perifériát alkotnak a szomszédos megyék hasonló adottságú területeivel
(ilyen pl. Fejér megye déli része, Enyingi és Sárbogárdi kistérségek).
Általánosságban javasoljuk, hogy legyen lehetőség a GINOP-ból minél komplexebb fejlesztések támogatására, amennyire lehet, szabadon kombinálva a támogatható
tevékenységeket.
Formai észrevételek
Jelentősen segítené a dokumentum áttekinthetőségét, ha a TOP-hoz hasonlóan a dokumentum elején táblázatos formában összefoglalásra kerülne valamennyi prioritástengely,
a tervezett intézkedések felsorolásával (a sablonra vonatkozó uniós kötöttségek miatt legalább az egyeztetési változatokban).
Javasoljuk fogalomtár készítését (ez különösen az IKT prioritás esetében indokolt).
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Orlóci László
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
„2.4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül” c. prioritáshoz további
észrevételeink:
A kulturális (történeti) és természeti örökség megőrzése és turisztikai hasznosítása ezért nem fókuszálhat kizárólagosan a kiemelt (első osztályú, vagy osztályon felüli) értéket
képviselő objektumokra, hanem jelentős mértékben támogatni szükséges a szerényebb („másod-, harmadosztályú”), de jegyzett, valós értéket képviselő, ugyanakkor károkozás
nélkül más típusú funkciókat felvenni képes objektumokat is, máskülönben a turisztikai vonzerő növekmény és végeredményben az oda látogatók száma nem fogja elérni az
elvárt szintet.
Ilyen típusú fejlesztésre érdemesek egyes, önmagukban is jelentős vonzerejű gyűjteményes kertek, illetve olyan, jelenleg nem hasznosított, vagy funkcióváltási lehetőséggel bíró
kastélyok/kúriák és parkjaik, amelyek adottságaiknál fogva nagyban járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a kínálati spektrum az adott régióban gazdagabb, vonzóbb legyen.
Sok kistelepülés esetében ezen örökségek hasznosítása az egyik potenciális kitörési pont, amely lehetőséget biztosít a foglalkoztatás és a helyi gazdaság bővülésére.
Kérjük fentiek megfontolását és javaslataink integrálását!
Üdvözlettel
Dr. Orlóci László
ELTE Füvészkert
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Orlóci László
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
2.4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
c. prioritást áttekintettük és a következő észrevételeket tesszük:
A hazai arborétumok és botanikus kertek évente több millió látogatót fogadnak, vagyis létező, bejáratott, népszerű, tematikus hálózatot alkotó attrakciókról van szó, amelyek
önállóan is jelentős turisztikai célpontok, egyben nagyban járulnak hozzá az érintett települések, régiók, összességében az egész ország turisztikai kínálatához.
Tavaszi és őszi magas dekorativitásukkal nagymértékben növelik az üdülési, kirándulási szezon hosszát, de jelentős a szerepük a konferencia/rendezvényturizmusban is.
Sokrétű tevékenységükkel turisztikai szempontból számos fontos szinergikus hatást váltanak ki.
Javasoljuk ezért, hogy a gyűjteményes kertek, mint nagy múltú, bizonyítottan magas látogatottságú, a kulturális és a természeti örökség megőrzésében és hasznosításában
kiemelkedő teljesítményt felmutató, sokszínű attrakciók a GINOP keretében kiemelt turisztikai fejlesztési célpontok legyenek mind egyedileg mind hálózatos rendszerben
egyaránt.
A gyűjteményes és/vagy történeti kertek a természeti és kulturális örökség megőrzésének és hasznosításának minta értékű helyszínei. Adottságaiknál fogva egyidejűleg őrzik és
mutatják be látogatóik számára az épített (épületek, építmények, kertstruktúra, stb.) és a természeti örökség számos értékét (magas dekorativitású növények, famatuzsálemek,
ritkaságok, védett növények, stb.).
Emellett a művészeti életnek, a klasszikus és a környezetkultúra közvetítésnek is fontos színterei, legyen az építő-, képző- vagy ipar-, zene- és/vagy táncművészet, irodalom, stb.,
vagy éppen természettel kapcsolatos oktatás-ismeretterjesztés, környezettudatos magatartásformák népszerűsítése, a fenntarthatóság fontosságának megértetése és ahhoz
kötődően a természeti és épített környezet iránti felelősségérzet kialakítása szinte a születéstől életünk végéig, irányított és önálló, interaktív ismeret-, egyben élményszerzési
módszerekkel egyaránt.
(Az ismeretátadásban, magatartásváltozás elérésében elengedhetetlen hitelességüket nagyban köszönhetik annak, hogy számos tudományág művelésének klasszikus
műhelyei, innovatív tudásközpontok, a hazai kutatási infrastruktúra meghatározó elemei, a természetvédelmi mentőmunka oszlopai, génbanki minőségükben pedig
nemzetstratégiai szerepet töltenek be.)
A nagyobb településeken található kertek, parkok mindezeken túl meghatározó elemei a települési zöld infrastruktúrának, ahol az épített és a természeti örökség (pl. biológiai
sokféleség) megőrzésén túl ökoszisztéma szolgáltatásaik is sokszor szinte nélkülözhetetlenek, egyben szépségük és gazdagságuk révén a városi-helyi turizmus fontos
célpontjai, támogatva ezzel a helyi gazdaságot, az oktatást és ismeretterjesztést, stb.
Hazánkban a gyűjteményes és/vagy történeti kertek a 2007-13-as időszakban örvendetes módon jelentős támogatáshoz jutottak. Természetvédelmi forrás révén a fejlesztések a
kertek, mint élőhelyek rekonstrukciójára fordítódtak, az elmúlt 5 évben több tucat hazai kert újult meg gyűjteményi, speciális élőhelyi, stb. tekintetben. (A pályázati konstrukció
szigorúan kizárta a turisztikai jellegű fejlesztési elemeket olyannyira, hogy maga a turizmus is szinte „szitokszónak” számított, ezért a látogatóbarát szolgáltatások terén jelentős
fejlesztésekre van szükség.)

Turisztikai szempontból a kertrekonstrukciók csak a nélkülözhetetlen első lépésnek foghatók fel. Óriási előrelépés, hogy minőségi attrakció már van, azonban azok komplex
turisztikai szolgáltatássá fejlesztése további projekteket igényel. Ebben nagy előny, hogy a hazai gyűjteményes (részben történeti) kertek saját szakmai-érdekképviseleti
szövetségbe tömörülnek (MABOSZ), amely egy történeti és természeti értékek megőrzése és turisztikai hasznosítására irányuló hálózati struktúra létrehozatalában, tematikus
utak kialakításában jó alapot nyújt akár országos, akár regionális szintű együttműködésekhez egyaránt.
Tisztelettel
Dr. Orlóci lászló
ELTE Füvészkert
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Szarka László
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
MÉASZ álláspont a GINOP társadalmi egyeztetésre javasolt változatára vonatkozóan
Dátum: 2013. december 14.
111/2013. MÉASZ
A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) társadalmi egyeztetésre
bocsátott változatára vonatkozóan.
Tartalom:
1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
2. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
3. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
4. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
5. További szövegszerű javaslataink
6. Javaslatok az indikátorokra
1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a GINOP munkaanyag készítői jó lényeglátással közelítik meg a támogatásra érdemes fejlesztések, beruházások körét.
Szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat
(www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére támaszkodva mutatja be az épületek energetikai fejlesztéseivel elérhető nemzetgazdasági előnyöket, a
csomagban javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása esetén.
- Fentiek alapján és az NGM-NFM-ME által megtartott, 2013. december 9-i társadalmi egyeztetésen tett jelzésünk szerint kérjük, hogy az egyes prioritástengelyek mentén,
valamint az egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
- Az OP véglegesítését követően konzultáció megtartását kérjük az egyes épületenergetikai intézkedések tartalmi összeállítására. Ennek előnye, hogy a GINOP szakemberei
értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez és a tartalmi követelményekhez. Továbbá, az építőipari értéklánc képviselői számára előre
érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti és iparfejlesztési feladatok.
- Üdvözöljük a „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” (2.1.4) valamint „A vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése”
(2.4.4) fejlesztési céljait, és egyetértünk azokkal.

2. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
- A GINOP 2.6.1 pontja szerint: „A vállalkozások versenyképességének javítását és a foglalkoztatási ráta növelését, a megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság
növelését, a digitális gazdaság fejlődésének előmozdítását valamint a K+F+I tevékenység ösztönzését külön prioritástengelyek, illetve intézkedések is szolgálják, emellett
azonban fontosnak gondoljuk, hogy a vissza nem térítendő források mellett, vagy azokkal kombinálva pénzügyi eszközökkel is ösztönözzük ezen célok elérését. Az általunk
alkalmazott beavatkozási logika a következő: Pénzügyi eszközök használatára a finanszírozás területén tapasztalható piaci kudarc megléte esetén kerül sor.”
- A MÉASZ egyetért a KKV-k energiahatékonyságát támogató 2.4.5.3 pontban leírt pénzügyi eszközök integrált alkalmazásával, azonban nemcsak feltételesen, hanem már
kezdetektől, a GINOP és annak intézkedéseinek elindításától számítva:
- Arra kérjük a GINOP döntéshozóit, hogy az igazán hatékony finanszírozás érdekében a pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor vegyék figyelembe az építésgazdasági
szakmai szervezetek által kidolgozott Hazai Hatékonyság programot, amely adófizetői források felhasználása nélkül kínál lehetőséget jelentős épületenergetikai célú
fejlesztésekre
A Hazai Hatékonyság javaslatcsomagunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a GINOP, a
KEHOP, és a TOP-VEKOP programokon keresztül:
- Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
- Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új
épületek építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
- Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások
mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A
hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.

- A 2.1.4, a 2.4.4 és a 2.6.1 pontokhoz kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap,
amely tartalmazná a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne.
Javasoljuk a megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
- Kérjük, hogy valamennyi energiahatékonysági felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen teljes körű, elérhető állami garanciavállalás.
Indoklás: a hazai KKV-szektor alacsony megtakarítási rátája és általában korlátozott cash-flow-alapú finanszírozási képessége miatt ennek hiányában – óvatosságból eredően alacsony a beruházási hajlandóság még a fejlesztési szándék megléte esetén is.
- Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.
Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.

3. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége kulcsfontosságú, hiszen az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülne kifizetésre.
Az GINOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a piacfehérítéshez járul hozzá,
hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni, illetve majd beépíteni:
- Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
- Az ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
- A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre
került. A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
- A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
- Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
- Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal javul a nyomon követhetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.

4. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné. Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt
összesen 1260 Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének
kihelyezésre, egyszerű és átlátható feltételekkel.
- A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
- A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
- A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.

5. További, szövegszerű javaslataink

Energiahatékony bérlakások építése: Az 1.5 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 38. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását
célzó fejlesztések (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a
bérlakásépítésekkel történő kiegészítését.
Javaslatunk:
A 38. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási
feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, → így pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő
mobilitás elősegítése érdekében)”.
Indikátorok: A 4.3 és a 4.4 intézkedéseknél az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energiahatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez
kapcsolódó indikátorok rendszerére vonatkozóan lásd a 6. pontot.

6. Javaslatok az indikátorokra
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél / prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának

fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a GINOP-ban (az 1.5, a 4.3 és a 4.4 intézkedéseknél) a „G” és az „L” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.

Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.

A MÉASZ tagjai nevében ezúton kérjük véleményünk megjelenítését, illetve beépítését.
Továbbá, készséggel állunk rendelkezésre minden további egyeztetésre, illetve konzultációra vonatkozóan.
Budapest, 2013. december 14.
Köszönettel:
Szarka László
ügyvezető
Magyar Építőanyagipari Szövetség
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dr. Orbán Péter
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A GINOP 98. oldalán "A vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése" beruházási prioritáson belül a "Vállalkozások megújuló
energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása" specifikus cél 3 belül a 3. intézkedést az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni:
Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása
Az intézkedés keretében támogatni kívánjuk a gazdálkodó szervezetek megújuló energia fel-használásának növelésére, valamint energiahatékonyságának javítására irányuló
fejlesztéseit.
A magyarországi adottságokhoz igazodóan elsősorban a biomassza és a geotermikus energia hasznosítását ösztönözzük, de a támogatások kiterjednek a víz-, nap-,
szélenergia hasznosítására is. Támogatásban részesülhetnek a vállalkozások épület-energetikai korszerűsítései, a távhőellátáshoz történő csatlakozásuk és új energiahatékony épületek építése.
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Simon Ágnes
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Úgy vélem, jelen operatív program meglehetősen széleskörű célkitűzésekkel rendelkezik, egységes keretbe foglalja a gazdasági versenyképességet, az emberi erőforrás
fejlesztést, valamint a fenntarthatóságot is szem előtt tartja és a vállalkozások energiahatékonyságára törekvő intézkedésekkel nagy szerephez juttatja.
Turizmus és vendéglátás szakot végzett hallgatóként elmondhatom, hogy nagy örömmel fogadtam azon prioritást, mely hazánk természeti és kulturális vonzerőinek megőrzésére
és turisztikai hasznosítására fókuszál. Egyetértek azzal az intézkedéssorozattal, mely egyfajta integrációra törekszik a fejlesztéseket, a termékkialakítást és értékesítést illetően.
Úgy vélem, a nagyobb hatékonyság és eredményesség elérése az összefogásban rejlik. A komplex kínálatfejlesztésben és az élményközpontú bemutatásban számos, az
értékesítésben érintett részt kell, hogy vegyen ennek megvalósulására. Ezért is örvendetes a vállalkozói együttműködések ösztönzése, mely szintén az operatív program szerves
részét képezi. Fontosnak tartanám a turisztikai desztináció menedzsmentek fejlesztését és továbbiak kiépítést, hatékonyabb működését a kevésbé fejlett országrészeken is.
Úgy gondolom, nemcsak Budapest és a Balaton turisztikai fejlesztésére kellene koncentrálni, nagyobb hangsúlyt kellene kapnia például Észak- és Kelet- Magyarország
területeinek is, melyek igazán gazdagok természeti adottságaikat tekintve. Megfelelő helyszínek lehetnének az ifjúságturizmus számára, hiszen túraösvények, természeti parkok

kialakításával az egészséges életmód és a környezeti nevelés is elősegíthető.
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Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
Óriási problémát jelent hazánkban , hogy a friss diplomások gyakran nem kapnak megfelelő állást, azzal a kifogással, hogy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal.
Szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy ezen javítani kell. Emellett az is említésre méltó, hogy a nyugdíjasok sokszor elfoglalják a helyet a fiatalok elől, ami nem minden
szempontból előnyös. Vannak érvek ez ellen és mellett is. De úgy gondolom hogy egy fiatalos, lendületes munkaerő tud akkora munkaszínvonalat felmutatni , mint egy több éves
tapasztalattal rendelkező, rutinos munkaerő.
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Népesedési Kerekasztal
Egyéb észrevétel
Magyarországon az öregedés és népességfogyás trendfordulat nélkül a középtávú jövőben az egyik legfontosabb korlátja lesz a gazdasági teljesítménynek (munkaerőhiány, iesés, fokozódó társadalmi eltartási teher stb.), s ez később már kezelhetetlenné válik.
A népesedési kihívás szempontjából kiemelt fontosságú Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív programban megjelenő foglalkoztatás-ösztönzési piroritástengely a
jelenlegi tartalmában nem tükrözi sem a kormány stratégiai elkötelezettségét a gyermekvállalás ösztönzése mellett, sem az OFTK-ban vagy a Partnerségi Megállapodás ötödik
nemzeti prioritásában megfogalmazott demográfiai célkitűzést. Érdemben nem jelenik meg a gyermeket vállalók, munkaerőpiacra visszatérők foglalkoztatás-ösztönzése, a női
foglalkoztatás támogatása és a kisgyermekes anyák előnyben részesítése. Támogatni szükséges a gyermekgondozás időszaka alatt otthon lévő nők továbbtanulását,
továbbképzését. (A hosszú inaktivitás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozók munkavállaláshoz, munkavégzéshez, munkában maradáshoz kapcsolódó szakmai és
társas készségei megkopnak, az újrakezdőket segítő mentor-programok révén azonban e hátrányok csökkenthetők lehetnének.)
A GINOP foglalkoztatásra irányuló, 5. sz. prioritástengelyében éppen ezért szükséges a női foglalkoztatás, a gyermekes nők munkaerőpiaci visszatérésének célzott és kiemelt
támogatása, a rugalmas munkavégzési formák terjesztése. E tényezők ma az egyik kulcskérdését jelentik a gyermekvállalási kedvnek. A vállalkozóvá válás helyi segítésében
fontos a gyermekes munkanélküliek, ill. a munkanélkülivé válással veszélyeztetettek kiemelt támogatása, tanfolyamszerű tájékoztatással, korlátozásoktól mentes képzéssel.
Pozitív elemnek tartjuk ugyanakkor, hogy a prioritástengely 5. sz. intézkedésében a munkahelyi rugalmasság részeként (Munkaerő piaci alkalmazkodóképesség) megjelenik a
családbarát munkahelyi környezet kialakítása.
AZ operatív program - heterogén kidolgozottságában, szövegszerkesztési kivitelében - rendkívül nehezen értelmezhető. Javasoljuk a jövőben az elején egy összegzésben
rögzíteni a program tartalmi felépítését. (Prioritástengelyek és intézkedéseik felsorolásával)
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Általánosan
A környezetvédelmi ipart Európa fejlettebb államaiban a jövő iparágának tekintik, fejlődése még a gazdasági visszaesés idejében is dinamikus és töretlen, dinamikája
meghaladja a többi termelő ágazatét. Ez annak a fölismerésnek köszönhető, hogy nyilvánvalóvá vált, a gazdasági tevékenységek ma már csak úgy végezhetők, ha azok együtt
járnak a környezet védelme érdekében megtett beruházásokkal, a környezeti elemek minőségének folyamatos ellenőrzésével, illetve az okozott károk felszámolásával. Mivel a
környezetipar éppen ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésére szakosodott, értelem szerűen ott kell lennie valamennyi gazdasági (termelő és szolgáltató) ágazat mellett, ide
értve a mezőgazdaságot is.
Nem véletlen, hogy az Unió a szabályozásban mindenhol kiemelt szerepet szán a környezetvédelmi tevékenységeknek, illetve a fejlesztési források elosztásánál jelentős
összegeket juttat a környezetvédelmi célú infrastruktúrák fejlesztéséhez.
A környezetvédelmi ipart mindenhol a világon alapvetően KKV-k alkotják (80-90%), ami meghatározza ennek a szektornak a gazdasági potenciálját, sérülékenységét, ugyanakkor
csak ezzel a szerkezettel biztosítható a szolgáltatások sokszínűsége, a mozgékonyság, az igényekhez való állandó, gyors alkalmazkodó képesség.
Mindezekre figyelemmel Szövetségünk hiányolja, hogy ez a szemlélet nem vonul végig az OP tervezeteken, horizontálisan megjelenítve a környezetvédelmi tevékenységek
fontosságát valamennyi fő nemzeti prioritásban, illetve tematikus célban. Véleményünk szerint az általunk javasolt megközelítés lényegesen kedvezőbb megítélést vonna maga
után az EU döntéshozóknál, ugyanakkor elősegítené Magyarországon is egy olyan iparág fejlődősét, amely Európa más országaiban nagyobb prioritást kap.
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Mivel a gazdaságfejlesztésre szánt források elköltésének hatékonysága szoros összefüggésben van a a versenyképes közép-régió fejlesztési irányaival, ezért a GINOP-ot és a
VEKOP-ot összefüggéseiben igyekeztünk szemlélni.
A tervezett pénzeszközök, a finanszírozási arányok és a tematikus célkitűzések közötti viszonyokat az alábbi összesítéssel szemléltetjük:
Euro
Euro
Tematikus célkitűzés
VEKOP
%
GINOP
%
1. a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
55 432 080
11,88
1 936 748 873
22,30
2. az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása;
4 386 040
0,94
1 013 706 275
11,67
3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
64 670 760
13,86

2 957 362 856
34,05
4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
125 048 800
26,80
450 052 923
5,18
- Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés
9 985 240
2,14
160 792 614
1,85 - Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 115 063 560 24,66
0
0,00
- Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi hely-színek hasznosításán és az energia-hatékonyság növelésén keresztül
289 260 309
3,33 6. a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság propagálása; 454 181 858 5,23 8. a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 72 882 920
15,62
1 036 938 903
11,94 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 110 957 480 23,78
307 393 044
3,54
10. beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén;
26 129 600
5,60
307 393 044
3,54
Technikai segítségnyújtás
7 092 320
1,52
221 046 687
2,55
Összesen
466 600 000
100
8 684 824 463
100
A fenti táblázat a VEKOP és a GINOP tematikus célkitűzéseit és a hozzá rendelt pénzeszközöket mutatja be. Ezzel az a célunk, hogy jól lehessen látni a kijelölt súlypontokat.
Az összességében levonható tanulságok a következők:
· Az a legfontosabb célkitűzés, hogy Magyarország foglalkozási rátája elérje a 75%-ot, kifejezetten helyesnek mondható és célszerű azt vizsgálni, hogy ennek megfelelnek-e az
OP-k részletei és pénzelosztásai. Ebből azt látjuk, hogy a fő célt az egyes
fejlesztések csak nagyon közvetett módszerekkel szolgálják így pl.: közlekedés
fejlesztés, munkaerő mobilitás növelése, információs- kommunikációs rendszer,
társadalmi befogadás előmozdítása stb.
· A programot olvasva számunkra nagyon helyesnek tűnik, hogy a környezetvédelem
önálló célkitűzéssé vált, ugyanakkor az erre szánt pénzeszközöket jól mutatja a
mellékelt táblázat. A legnagyobb gond az, hogy a VEKOP e soron egyáltalán nem
tartalmaz összeget, mintha közép-magyarország területén nem is lenne szükség
környezetvédelmi- hulladékgazdálkodási fejlesztésekre. Ezt feltétlen korrigálni
javasoljuk.
· A teljes összeg vonatkozásában is azt látjuk, hogy még a GINOP-on belül is csak 5,23
% e célkitűzés pénzügyi előirányzata, amely szintén kevésnek tűnik. (Kevés főleg
abban az összehasonlításban, hogy pl.: a társadalmi befogadás előmozdítására és a
szegénység elleni közdelemre a VEKOP 23,78 %-nyi pénzt szán, mintha KözépMagyarország lenne az ország legszegényebb területe?!)
· Megítélésünk szerint a környezetvédelem és hulladékgazdálkodás mellett a kis-és
középvállalkozásokra is, főleg Közép-Magyarország (13,86%) sokkal nagyobb
figyelmet kell fordítani, hiszen a kis-és középvállalkozások tudják biztosítani a fő célt,
azaz a foglalkoztatás növelését.
· A kkv-knál létrejövő ipari-termelő kapacitások úgy generálnak munkahelyeket, hogy
közben a szükséges szolgáltatásokat is igénybe veszik és ezzel a szolgáltatói
szektorban is növekedést indukálnak.
Összefoglalva az OP-k célkitűzései általában helyesek, a kapcsolódó pénzügyi források
elosztását azonban nagyon alaposan felül kell vizsgálni, hogy azok ténylegesen szolgálják a fő
cél megvalósulását.
Mindemellett kifejezetten fontos, hogy a VEKOP környezetvédelmi célkitűzéshez pénzügyi
forrásokat rendeljenek, hiszen a pl.: a hulladékgazdálkodás – tekintettel arra, hogy az ipari
termelés és fogyasztás egyaránt közép-magyarországra koncentrált - jelentős fejlesztésre
szorul.
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IV. Gazdaságfejlesztés
Általános elvárások
Oda kell figyelni az alsó-középosztály helyzetére, sokan nem fejlesztést, hanem tisztes megélhetést céloznak meg. Abban kell segíteni őket, hogy ehhez legyen infrastruktúra,
eszköz.
Az egyház egy olyan hálózat, amit ki lehet használni az élet számos területén, erőt ad. Különösen a vidéki területeken vannak helyek, ahol az egyház szinte egyedüli civil szereplő.

Támogatni, képezni kell a presbitereket, világi vezetőket, hogy minél inkább ők tudjanak a fejlesztésekkel, nem szűken vett hitéleti kérdésekkel foglalkozni, ezzel is
tehermentesítve a lelkészeket, akiknek erre nincs elég idejük. Ehhez pályázati, forrásszerzési lehetőségek kellenek. A vidéki gazdaság kitörési pontját jelentheti, ha ezek a
meglévő, összefogó közösségek, ahol a bizalmi tőke adott, segítséget kaphatnak vállalkozás elindulásához.
Súlyos terhet jelentenek az egyházaknak a műemlékvédelmi elvárások. Az életszerűtlen kötöttségek igen sok esetben megfojtják a fejlesztéseket. Van ahol egyszerűbb elhagyni
a régi templomot, és teljesen újat építeni emiatt. Gyökeres változásra lenne szükség a területen, az épületek nem önmagukért vannak, hanem, hogy használni lehessen őket. Ha
az állam fontosnak tartja a műemléket, óvja meg, és biztosítson másikat; a kötöttség ne akadályozza egy közösség életét, terveit.
Az adminisztráció jelentős terhet rótt a lelkészekre, gyülekezetekre. Az adminisztratív terhek csökkentése mindenképp fontos, különösen a rövid határidők tudnak sok problémát
okozni.
Életszerű, kis fejlesztési konstrukciókra van szükség. Reális elképzelések kellenek, célravezetőbb abban gondolkodni, hogy működőképes fejlesztések szülessenek, nem a
tökélesség elérése a cél. Konkrét projektek
Egyháztáji szövetkezeti avagy klaszter program fejlesztése, kistermelőktől fogyasztókig az áru eljuttatása az egyháztagok közt jelen levő bizalmi rendszerre építve: nagy szükség
lenne a jó működéséhez egy fejlettebb közvetítőrendszer kialakítására.
Energetikai, fenntarthatóságot javító támogatások nagyon fontosak lennének az egyházi turizmust kiszolgáló infrastruktúra esetén is.
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A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) társadalmi egyeztetésre
bocsátott változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a GINOP munkaanyag készítői jó lényeglátással közelítik meg a támogatásra érdemes fejlesztések, beruházások körét.
Szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat
(www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére támaszkodva mutatja be az épületek energetikai fejlesztéseivel elérhető nemzetgazdasági előnyöket, a
csomagban javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása esetén.
• Fentiek alapján és az NGM-NFM-ME által megtartott, 2013. december 9-i társadalmi egyeztetésen tett jelzésünk szerint kérjük, hogy az egyes prioritástengelyek mentén,
valamint az egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
• Az OP véglegesítését követően konzultáció megtartását kérjük az egyes épületenergetikai intézkedések tartalmi összeállítására. Ennek előnye, hogy a GINOP szakemberei
értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez és a tartalmi követelményekhez. Továbbá, az építőipari értéklánc képviselői számára előre
érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti és iparfejlesztési feladatok.
• Üdvözöljük a „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” (2.1.4) valamint „A vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése”
(2.4.4) fejlesztési céljait, és egyetértünk azokkal.
2. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
• A GINOP 2.6.1 pontja szerint: „A vállalkozások versenyképességének javítását és a foglalkoztatási ráta növelését, a megújuló
energia felhasználását és energiahatékonyság növelését, a digitális gazdaság fejlődésének
előmozdítását valamint a K+F+I tevékenység ösztönzését külön prioritástengelyek, illetve
intézkedések is szolgálják, emellett azonban fontosnak gondoljuk, hogy a vissza nem térítendő források mellett, vagy azokkal kombinálva pénzügyi eszközökkel is ösztönözzük
ezen célok elérését.
Az általunk alkalmazott beavatkozási logika a következő: Pénzügyi eszközök használatára a
finanszírozás területén tapasztalható piaci kudarc megléte esetén kerül sor.” - MÉASZ egyetért a KKV-k energiahatékonyságát támogató 2.4.5.3 pontban leírt pénzügyi eszközök
integrált alkalmazásával, azonban nemcsak feltételesen, hanem már kezdetektől, a GINOP és annak intézkedéseinek elindításától számítva:
• Arra kérjük a GINOP döntéshozóit, hogy az igazán hatékony finanszírozás érdekében a pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor vegyék figyelembe az építésgazdasági
szakmai szervezetek által kidolgozott Hazai Hatékonyság programot, amely adófizetői források felhasználása nélkül kínál lehetőséget jelentős épületenergetikai célú
fejlesztésekre
A Hazai Hatékonyság javaslatcsomagunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a GINOP, a
KEHOP, és a TOP-VEKOP programokon keresztül:
• Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
• Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új
épületek építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
• Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások
mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A
hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.
• A 2.1.4, a 2.4.4 és a 2.6.1 pontokhoz kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap,
amely tartalmazná a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne.
Javasoljuk a megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
• Kérjük, hogy valamennyi energiahatékonysági felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen teljes körű, elérhető állami garanciavállalás.
Indoklás: a hazai KKV-szektor alacsony megtakarítási rátája és általában korlátozott cash-flow-alapú finanszírozási képessége miatt ennek hiányában – óvatosságból eredően alacsony a beruházási hajlandóság még a fejlesztési szándék megléte esetén is.
• Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.

Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott KEHOP támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.
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3. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége kulcsfontosságú, hiszen az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülne kifizetésre.
Az KEHOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a piacfehérítéshez járul hozzá,
hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni, illetve majd beépíteni:
• Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
• Az ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre
került. A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
• Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
• Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal – kapcsolódva a 7. prioritástengelyhez – javul a nyomonkövethetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.
4. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné. Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt
összesen 1260 Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének
kihelyezésre, egyszerű és átlátható feltételekkel.
• A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
• A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
• A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
Az 1.5 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 38. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését. A 38. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási,
illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és
munkaerő mobilitás elősegítése érdekében)”.
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
6. Javaslatok az indikátorokra
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél / prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)

L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a GINOP-ban (az 1.5, a 4.3 és a 4.4 intézkedéseknél) a „G” és az „L” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.

Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
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Molnár Szilárd
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A tervezet "Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása" bekezdés alatt (2.3.5 fejezet), a nagyobb állami ágazati intézményrendszerek között az
"adóigazgatási, pénzügyi szervezetek" kiegészítését, pontosítását javasoljuk az alábbiak szerint:
"adó- és vámigazgatási szervezetek", ugyanis így az ágazati fejlesztések során sokkal egyértelműbben lehet majd a hivatkozni az adó-, illetve a vámigazgatási rendszerekre,
hivatkozhatva az utóbbira is.
A bekezdés utáni, a beavatkozásban tervezett akciók, programok felsorolásból hiányzik - az előző bekezdés értelmében is - az adó- és vámigazgatási szervezetek megemlítése,
így javasoljuk az alábbiak beszúrását egy külön bullet pointban:
"A adó- és vámigazgatási szervezetek összehangolt és költséghatékony működését segítő, átfogó infokommunikációs fejlesztések;"
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Bozsakyová Barbara
Egyéb észrevétel
A vállalkozások fejlesztése fontos célkitűzés, azonban tudatosítani kell, hogy a fiatal, diplomával rendelkező munkanélküliek száma magas. A munkahelyek többsége a
tapasztalattal rendelkezőket részesíti előnyben, háttérbe szorítva ezzel a pályakezdőket. A tapasztalat megléte fontos, de kellő tapasztalattal és hozzáértéssel nem születik az
ember. Azt gyakorolni kell és ha ehhez nincs megfelelő lehetőség biztosítva, akkor érthető, hogy a friss diplomás inkább külföldön próbál szerencsét. Ezen mindenképpen
változtatni kell véleményem szerint. Továbbá a nyugdíjas korúak alkalmazásával sem értek egyet. Ezzel ismételten csak a pályakezdők rovására telítik a munkaerőpiacot.
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Frittmann Fanni
Egyéb észrevétel
A gazdaságfejlesztéshez elsődleges szempont a vállalkozások fejlesztése. Mint az a tervezetben is látható, nagy gyengesége az országnak, hogy a fiatal (még a diplomával
rendelkezők száma is) munkanélküliek száma rendkívül magas. Sok helyen tapasztalható, hogy csak meghatározott tapasztalattal rendelkezőket alkalmaznak. Fiatalként ezen
változtatnék elsődlegesen. Érthető, hogy a vállalatok tapasztalt munkaerőt keresnek, de így teljesen kirekesztik a fiatal álláskeresőket, mert egyszerűen nincs lehetőség
gyakorlatot szerezni. Továbbá nem engedném, hogy a nyugdíjas korú alkalmazottak még tovább dolgozzanak. Helyettük szerintem ésszerűbb lenne fiatal, friss, új munkaerőt
alkalmazni, aki igaz, hogy nem rendelkezik akkora tapasztalattal, de minden tanulható.
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Bojtos Ferenc
Egyéb észrevétel
A K+F+I beavatkozásoknak törekedniük kell az anyag- és energiatakarékos technológiák fejlesztésére
Tekintettel arra, hogy túlléptük az ökológiai eltartó képességet, a technológiai innovációknak feltétele kell legyen, hogy ne fokozódjék tovább a környezeti terhelés. Legyen tehát
feltétele minden K+F+I támogatásnak az anyag- és energiatakarékosság, azaz a fajlagos környezethasználat csökkentése.
A gazdasági szektorba helyezett támogatásoknál szükségesnek tartjuk a kedvezményezetti kör nyitását, különös tekintettel a KKV-k esetében a különféle önfoglalkoztatók körének
beemelését (őstermelők, számlaképes magánszemélyek).
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Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
Értékelem az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való törekvést,hiszen természetünk megóvása és az üvegházhatás csökkentése napjainkra globális méretű
problémává nőtte ki magát.
A turisztikai szempontból fontos régiók fejlesztése és támogatása mindenképp hasznos, hiszen az ország jelentős bevétele ezekről a területekről származik. Ezért támogatom a
Balaton térség fejlesztését, viszont szorgalmazom az egyéb turisztikai jelentőséggel bíró kis települések fejlesztését is ami javíthatna a környező, elmaradottabb települések
gazdasági helyzetén is.
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Grasselli Norbert

Egyéb észrevétel
Innova Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség
Javaslatok
15. oldal: kreatív gazdaság esetében: Kreatív csekk
A támogatás célja a mikro, kis- és középvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása a kreatív termékfejlesztési szolgáltatások igénybevételére. A nyertes
pályázók a kreatív csekk-et egy előzetesen akkreditált szervezetnél használhatják fel kreatív szolgáltatások igénybevételére.
A támogatható tevékenységek kizárólag termékfejlesztésre vonatkozhatnak, az alábbiak szerint: termékdesign, ipari formatervezés, csomagolás/ csomagolástechnika, branding,
arculat és honlaptervezés, video és audio anyagok készítése, PR kampány, új kommunikációs technológiák (okostelefon alkalmazások).
A programban megítélésre kerülő támogatás nem automatikus, hanem objektív és mérhető szempontrendszer alapján történik. A program keretében nyújtható támogatásokra
leköthető forrás a pályázat meghirdetését követő hétéves időszakra évente 500 millió forint, azaz 3,5 milliárd forint összesen 7 évre. Maximális támogatási összeg 3 millió forint.
8. oldal: Vállalkozások külföldi piacokon való megjelenését támogató programok:
Vállalkozások külpiaci megjelenését támogató program
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatának folytatása a 2014-2020-as időszakban, a magyar kis- és középvállalkozások külpiaci projektjeinek
megvalósítására. A pályázat kiemelten támogatja azokat a magyar mikro, kis- és középvállalkozásokat, amelyek magas magyar hozzáadott értéket jelentő termékeket és
szolgáltatásokat állítanak elő. A pályázat elbírálásakor előnyt élvezzenek a KFI tevékenységet folytató vállalkozások projektjei.
A pályázat alapvető célkitűzése a kkv-k magyar exportban jelenleg alacsony részarányának növelése. A rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének
javítását kívánja elősegíteni.
A pályázat költségvetése a 7 éves időtartamra összesen 3 milliárd forint.
Horizont 2020 projektek előkészítési pályázata
A program célja, hogy a felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és nonprofit szervezetek, valamint kis- és közép-vállalkozások részére támogatást nyújtson a
Horizont 2020 programokban való részvétel előkészítésére (pályázat előkészítése és szerződéskötés).
Horizont 2020 projektek társfinanszírozási pályázata
A program célja, hogy a felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és nonprofit szervezetek, valamint kis- és közép-vállalkozások részére kiegészítő támogatást
nyújtson a Horizont 2020 költségvetéséből támogatott kutatás-fejlesztési projektek költségvetéséhez.
A program keretén belül csak olyan költségek számolhatóak el, melyek nem kerülnek elszámolásra az Európai Bizottság felé.
21. oldal: Javasoljuk a pénzügyi eszközök kiegészítését a közbeszerzéshez kapcsolódó új innovatív európai módszerek bevezetésével:
1. SBIR
Az amerikai Small Business Innovation Research (SBIR) program az egyik legsikeresebb, kockázati tőke-ösztönző program, a 2005-ben indított Irinyi Program annak számos
elemét átvette, úgymint szakaszos támogatás és fejlesztés. Az SBIR program viszont szerkezetét, formáját tekintve eltér az Európában alkalmazott modellektől.
Legfőbb különbség, hogy a folyósított állami támogatás „díj”, amely nem jelent tulajdonszerzést a vállalkozásban, az innovatív vállalkozások célzott pénzügyi támogatásáról van
szó, amely vállalkozások K+F és piaci tevékenységeit kockázati tőke fogadásával bezárólag segíti.
Az állami beavatkozás formája tehát egy díj (grant), amelyet a vállalkozások egy szűk csoportja kaphat:
- profitorientált vállalkozás, aki főállású kutatót munkaviszonyban foglalkoztat, és alkalmazotti létszáma nem haladja meg a 250 főt.
A támogatás 3 fázisban és szakaszosan valósul meg. Az első fázisban körülbelül 3.000.000 Ft kap a vállalkozás, hogy innovációs ötletét kidolgozza 1 év alatt. A díj elnyerését
olyan bíráló bizottság dönti (NIH, RIÜ-k) el, ahol mérlegelik a vállalkozás, illetve a vállalkozási ötlet innovativitását, a vállalkozói kvalitásokat, és a jövőben realizálható nyereséget
is.
A második fázisban 2 éven keresztül 5-50 millió Ft finanszírozással segítik a korábbi szakasz nyerteseit abban, hogy a kidolgozott és megvalósított innovációs ötletet üzleti
alapokra helyezze. A harmadik fázis a piaci bevezetés már nem jár pénzügyi támogatással, hanem szakmai támogatást vehet a pályázó igénybe.
Ebben a szakaszban a vállalkozónak, a NIH –RIÜ-k segítségével tanácsadók, piaci befektetők, szakemberek segítik a munkáját, hogy a kockázati tőkepiac szereplői közül
finanszírozóra találjon.
2. PCP – PPI program
A program keretében a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzési eljárást és az innovatív közbeszerzést összefogó és koordináló, Magyarországot lefedő rendszer kerül
kialakításra, mely magában foglalja az országos lefedettségű intézményrendszer kialakítását, valamint a program elemeinek meghatározását.
A program irányítója:
- Nemzeti Innovációs Hivatal (nemzeti szint)
- Regionális Innovációs Ügynökségek (regionális/helyi szint)
A program keretében az alábbi szolgáltatások kerülnek kialakításra országos szinten, regionális szintre lebontva:
- 1 országos mintaprojekt kialakítása (ha még a program tervezéséig nem valósult meg) és menedzselése;
- az ún. „blue sky group” szervezése, mely a K+F beszerzések alapjául szolgáló fejlesztési igényeket gyűjti össze és fejleszti;
- innovatív közbeszerzési eljárás gyakorlatának kialakítása és a közbeszerzésben résztvevők számára tanácsadás, eljárásrendi segítség nyújtása;
- alap létrehozása projektek állami részének részfinanszírozására.
A program a flamand modellt követve, az alábbi elemekből és szakaszokból állna:
I. fázis: Felmérés (1 év)
Központi szerven keresztül projekt igények felmérése, innovációs platform működtetése, a K+F beszerzésre alkalmas projektek kiválasztása.
II. fázis: Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (2 év)
Az alap terhére a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés lefolytatása. A projekt projektmenedzsmenti feladatai 100%-os támogatási intenzitásban részesülnek, míg a
K+F 75%-os intenzitásban.
III. fázis: Innovatív közbeszerzés (1 év)
Az a projektgazda, amelyik vállalja, hogy beszerzését, fejlesztését innovatív közbeszerzés keretében folytatja le, az alapból a tényleges beszerzés költségét 50%-ban
finanszírozhatja.
A program időtartama: 4 év
A program becsült költségvetése: 3 milliárd Ft.
19. oldal: Javasoljuk a 4. intézkedés kiegészítését:
1. Nyílt innovációs laboratórium
A nyílt innovációs laboratórium egy olyan közösségi munkateret biztosít elsősorban fiatalok számára, ahol egy speciális szektor (pl. elektronika, informatika, …) keretén belül
kifejleszthetik, kipróbálhatják ötleteiket. Ezek az ötletek részben koncepcionális szakaszban maradnak, részben prototípus készül belőlük.
A nyílt innovációs laboratórium infrastruktúrája és az ott dolgozók széleskörű, multidiszciplináris szaktudása folyamatosan segíti a fiatalokat fejlesztéseik során. A fiatalok egy
szelekciós folyamatban kerülhetnek be a laboratóriumba, meghatározott időtartamra (max. 3 hónap). A projektek kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok túljussanak a

koncepcionális stádiumon, minél messzebb haladjanak a megvalósulás útján. Ez idő alatt kell a fiataloknak a fejlesztésüket egy olyan szintig kidolgozniuk, hogy azt a
laboratórium szakmai zsűrije előtt bemutathassák. Ebbe a zsűribe azok támogató szervezetek kerülnek be, amelyek a laboratórium részbeni működését finanszírozzák. A zsűri
dönt a projektek további felhasználásáról.
A laboratórium támogatása lehetőséget ad a szükséges infrastruktúra kialakítására (a támogató szervezetek együttműködésével), valamint a szükséges egyéb feltételrendszer
kialakítására (munkatársak, helyiség, stb.).
A hosszú távú fenntarthatóság érdekében a laboratórium piaci szolgáltatásokat is tud nyújtani vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek. A laboratórium működési elve lehetővé
teszi, hogy egy kisebb befektetési alap létrehozásával az életképes ötletek piacosításába, induló vállalkozásokba is befektessen.
A projekt költségei (alap létrehozása nélkül): 300 mFt/labor
A projekt időtartama: 3 év
2. Tudomány-kommunikáció
A tudományos kutatás társadalmi támogatottságának sikere jórészt azon múlik, hogy a kutatók mennyire készek és képesek párbeszédre a közvéleménnyel, hogyan képviselik a
nyilvánosság fórumain eredményeiket. A tudomány kommunikálása és menedzselése egyaránt professzionalitást kíván, amihez a szaktudományos gyakorlaton túli ismeretek és
készségek szükségesek.
A kutatóknak olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie, melyek alkalmassá teszik őket a tudomány közvetítésére, mégpedig közérthető, sok szempontú, a
modern technika nyújtotta lehetőségeket maximálisan kihasználó formákban, mind a szakmai, mind a laikus nagyközönségnek.
A kezdeményezés célja, hogy a program segítse a kutatókat, olyam tudás megszerzésében, melyek révén képesek lesznek:
- kutatásaikról illetve intézményükről a médiában hitelesen és hatásosan információkat közölni;
- a döntéshozók és laikus érdeklődők számára egyaránt érthetően és meggyőzően bemutatni szakmai tevékenységüket;
- projektjeik, intézményük munkájának stratégiai tervezésekor és megvalósításakor figyelembe venni a kellő információkat a kutatás-fejlesztési rendszer és az intézménypolitika
helyzetéről, folyamatiról;
- megfelelni a kutatás- és intézménymenedzsmenti feladatok elvárásainak a gazdálkodás, projektmenedzsment és szakpolitika területén egyaránt;
- ilyen irányú érdeklődésük esetén bekapcsolódni az intézményi, országos és uniós kutatáspolitika folyamataiba.
Ezen célok összhangban vannak az Akadémia, az akadémiai kutatóintézetek és kutatóhelyek, valamint a teljes magyar kutatás-fejlesztési intézményrendszer érdekeivel,
megújulási törekvéseivel. Ezért fontos lenne, hogy minden egyes kutatási projektben elvárás legyen a megfelelő kommunikációs és disszeminációs tevékenység.
A tudománykommunikációt nemzeti szintű kommunikációval is szükséges segíteni. Ennek koordinálását a NIH láthatja el, továbbá helyi szinten a RIÜ-k tudják a helyi KFI
szereplőket segíteni és munkájukat.
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Magyar Urbanisztikai Társaság
Egyéb észrevétel
A Magyar Urbanisztikai társaság álláspontja a 2014-2020-as operatív program tervezetekkel kapcsolatban (Általános+GINOP)

Általános észrevételek
A Magyar Urbanisztikai Társaság üdvözli és támogatja a kormány elkötelezettségét a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás ösztönzése mellett a 2014-2020 közötti EU kohéziós
politikai programozási időszak forrásainak tervezése során. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazda-sági fejlődés társadalmi és infrastrukturális feltételeit is
biztosítani szükséges. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a gazdasági fejlődéshez, a versenyképességhez az országos kormányzati országos szint mellett a helyi fejlődésre, a helyi
szereplők aktivitására is kiemelten szükség van. A foglalkoztatás bővítésében, a befektetők vonzásában, az energiahatékonyság megteremtésében, de még a demográfiai
fordulat elősegítésében is integráltan szervezett helyi válaszokra, ezekhez fejlesztési eszközökre van szükség. Éppen ezért javasoljuk hogy a területfejlesztésre és a városok
fejlesztésére több forrás álljon rendelkezésre, oly módon, hogy a két területi programon túl a Gazdaság-fejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Környezeti s
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) kere-teiben is dedikált források álljanak rendelkezésre
városfejlesztési célokra, amelyek felhasználásába a városok bevonásra kerülnek.
Ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy a helyi-térségi fejlesztési programok is a gazdasági fejlődés helyi feltételeinek megteremtésére irányuljanak, bár ezek a feltételek gyakran
társadalmi, infrastrukturális vagy éppen környezeti jellegűek.
Általánosságban hangsúlyozzuk, hogy a programok keretében a közforrások olyan fejlesztési célú felhasználását tartjuk követendőnek, amelyek megtérülő beruházásokat,
pénzügyileg fenntartható megoldásokat finanszírozzák és képesek eredményesen és transzparens módon együttműködni a magánberuházásokkal.
Jövőbeli hatékonysági szempontok érdekében javasoljuk a klímaváltozás és energiahatékonyság szempontját minden OP-ban és minden fejlesztés esetében figyelembe venni,
ennek megfelelően horizontális szempontként beépíteni a fejlesztési programokba.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Az Szabad vállalkozási zónák, mint a leghátrányosabb helyzetű térségek célzott támogatási kere-tének megjelenítése fontos lépés a területi felzárkóztatás szempontjából.
Ugyanakkor- e térségek-ben nem csak dedikált forrásokra, hanem központilag finanszírozott, de helyben létrehozott me-nedzsmentszervezetekre is szükség van, valamint fontos
a HEFOP hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására vonatkozó fejlesztésekkel szorosan összehangolni.
Önmagában örvendetes, hogy a program területi alapon finanszírozást biztosít kiemelt térségek számára, azonban ezek konkrét köre nincsen meghatározva. Ahhoz, hogy érdemi
tervezési felké-szülés megkezdődhessen és a különböző eszközök valóban szinergikusan kerülhessenek azonosí-tásra szükség van világos döntésre hogy melyek ezek a
térségek, mi a funkciójuk, kik a felelős szereplői. Javasoljuk, hogy ezek úgy kerüljenek meghatározásra az OFTK-ban megfogalmazot-takkal összhangban - hogy az ösztönözze a
megyei jogú városok együttműködését egymással ill. saját várostérségükkel, a megyei önkormányzatok pedig a koordinációt biztosítsák.
A tudásgazdaság prioritástengely keretében fontosnak tartjuk, hogy olyan technológiák kifejlesz-tése és hazai alkalmazásuk ösztönzése célzott támogatást kapjon, amelyek az
energiahatékonyság, erőforrás hatékonyságot ösztönzi.
A pénzügyi eszközök prioritástengely kiegészítését javasoljuk a városfejlesztésben a jövőben al-kalmazható visszatérítendő (JESSICA típusú) forrásokkal az épületenergetika,
városrehabilitáció és megtérülő infrastruktúra beruházások esetében. Megítélésünk szerint a jövő útja a megtérülő beruházásokon és a magánforrások sikeres bevonásán
keresztül vezet, amely se-gít felelős gazdálkodó városirányítást megteremteni.
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Zsigmond Vince
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
„2.4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül” c. prioritáshoz további
észrevételeink:
Hazánk gazdag kulturális és természeti örökségének egyik jelentős szegmensét képezik a kastélyok, kúriák és a hozzájuk tartozó parkok, kertek. Vannak közöttük szerencsésebb

sorsúak, amelyek többé-kevésbé megmaradtak eredeti állapotukban és megfelelő fenntartásban részesültek (pl. számos arborétum és botanikus kert, múzeum, kutatóintézet,
stb.), többségük azonban vagy a szakszerűtlen beavatkozások és az oda nem illő funkció, vagy az elhanyagolás miatt igen nagy károkat szenvedett.
Üdvözlendő és örömteli, ha kiemelt fejlesztések keretében magas értékű objektumok rekonstrukciója megtörténhet, azonban turisztikai hasznosíthatóságuk pontosan magas
építészeti-kertépítészeti értékük miatt behatárolt, amely nem egy esetben vezetett a közelmúltban is sajátos beavatkozásokhoz és az örökség értékéhez nem igazán illeszkedő
(esetenként romboló) elképzelések megvalósításához.
Máshogy fogalmazva: minél magasabb értékű kulturális és/vagy természeti örökségről van szó, annál érzékenyebb (és általában korlátozottabb) a telepíthető funkciók köre,
vagyis az értékek megőrzése funkcionális önkorlátozással jár, számos, máskülönben magas vonzerővel bíró attrakció sem infrastrukturálisan, sem funkcionálisan nem
helyezhető ezekben el, csak az örökségvédelem kárára. Ezt az ellentmondást az egyes objektumok szintjén ugyanakkor nem lehet és nem is szabad feloldani.
A megoldás valóban a hálózatos rendszerben van, vagyis attrakció tekintetében nem egy helyszínen próbálunk meg a várt direkt rentabilitás erőltetése okán minden létező
funkciót elhelyezni és működtetni, hanem az örökségvédelmi, a turisztikai és egyéb gazdasági és szakmai szükségszerűségek mentén megosztjuk azokat különböző helyszínek
között.
A kulturális (történeti) és természeti örökség megőrzése és turisztikai hasznosítása ezért nem fókuszálhat kizárólagosan a kiemelt (első osztályú, vagy osztályon felüli) értéket
képviselő objektumokra, hanem jelentős mértékben támogatni szükséges a szerényebb („másod-, harmadosztályú”), de jegyzett, valós értéket képviselő, ugyanakkor károkozás
nélkül más típusú funkciókat felvenni képes objektumokat is, máskülönben a turisztikai vonzerő növekmény és végeredményben az oda látogatók száma nem fogja elérni az
elvárt szintet.
Ilyen típusú fejlesztésre érdemesek egyes, önmagukban is jelentős vonzerejű gyűjteményes kertek, illetve olyan, jelenleg nem hasznosított, vagy funkcióváltási lehetőséggel bíró
kastélyok/kúriák és parkjaik, amelyek adottságaiknál fogva nagyban járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a kínálati spektrum az adott régióban gazdagabb, vonzóbb legyen.
Sok kistelepülés esetében ezen örökségek hasznosítása az egyik potenciális kitörési pont, amely lehetőséget biztosít a foglalkoztatás és a helyi gazdaság bővülésére.
Kérjük fentiek megfontolását és javaslataink integrálását!
Köszönettel
Zsigmond Vince
főtitkár
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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"Fenntartható utak" munkabizottságai
Egyéb észrevétel
Az Európai Tanács által 2010. júniusban elfogadott „Európa 2020 stratégia” dokumentumban a megfogalmazott elérendő cél: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
ösztönzése. A stratégia a 2020-ig elérendő kiemelt európai uniós célokat határozza meg, a kutatás és innováció, az éghajlatváltozás és energia, a foglalkoztatás, az oktatás,
valamint a szegénység elleni küzdelem célterületeire fókuszálva. Az Európa 2020 stratégia hazai lebontása a közlekedés területén a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS).
A két stratégiában közös célok a következők:
• A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban,
• A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése,
• Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban,
• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés előmozdítása,
• A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása,
• A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása,
• A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem,
• Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
2013. májusában megtartott „Pályaszerkezeti konferencián” illeszkedve az Európa 2020 és az NKS stratégiákhoz, a műszaki és gazdasági szempontból optimálisan fenntartható
úthálózatra, az energiatakarékosság, környezetvédelem kérdéseit is figyelembe véve a következő célok fogalmazódtak meg
• A közbeszerzési kiírások és a műszaki szabályozás korszerűsítésének előkészítése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak
figyelembe vételével
• Gazdasági hatékonyság elemzése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével
• Az útépítési projektek tervezésének technológiai megközelítése
• Az út és hídépítési kivitelezési tevékenység minőségbiztosításának megújítása
• Környezetvédelem, környezetbarát technológiák
• Kutatás-fejlesztési tevékenység
• Útügyi szakmai képzések
A célok mentén államtitkári megerősítéssel döntés született arról, hogy a konferencián megkezdett közös munka az év hátralévő részében bizottsági munkában folytatódjon a
szakma meghívott képviselői részvételével (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, BKK Közút, tervezők,
kivitelezők, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem, ÉMI Nonprofit Kft, MAUT, stb.)
A munkabizottságok a következők voltak: technológiai tervezés, minőségbiztosítás, környezetvédelem, K+F, képzés, jog.
A munkabizottságok javaslataikat munkabizottsági jelentések formájában készítették el, melyben megfogalmazásra kerültek többek között:
- a pályaszerkezetekhez kapcsolódó technológiai tervezési kérdések stratégiai szintű átgondolása és fejlesztési javaslatok
- olyan koncepció és javaslat, amely kötelezően előírja a folyamatban résztvevők minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit az építési tevékenységek végzése
során, amelyekkel lehetővé válik az építmények jobb minőségben történő megvalósítása, külön hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjaira.
- annak bemutatása, hogy a magyar útépítésben mely részterületeken lehet és kell a környezetvédelmi szempontból is előnyös technológiákat alkalmazni a fenntartható fejlődés
érdekében
- javaslat a közúti kutatás-fejlesztési rendszer átalakítására
- képzézési koncepció kidolgozása, mely önfejlesztő és probléma centrikus oktatási rendszert alakít ki, miközben megteremti az iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzési
továbbképzések között az átjárhatóságot és a szakmai ismeretek egymásra épülését
Fentiekben bemutatott javaslatok egy része hozzárendelhető az operatív programok tervezeteiben rögzített egyes célkitűzésekhez, intézkedésekhez, de ahhoz, hogy a

munkabizottságok javaslatai a 2014-2020-as programozási időszakban uniós forrásból teljes körűen megvalósíthatóvá váljanak, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program tervezetben az alábbi módosításokat szükséges eszközölni:
Tudásgazdaság fejlesztése
1. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
Eredeti szöveg:
A vállalatok versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív vál-lalkozások prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének
támogatása, a piacra lépés elősegítése. A beavatkozás célja az innovációs lánc különböző szakaszainak támogatása, a célzott alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék
piacra vitelének elősegítéséig.
Módosított, kiegészített szöveg:
A vállalatok versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív vál-lalkozások prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének
támogatása, a piacra lépés elősegítése. Hosszú élettartamú létesítmények, szerkezeteinek és technológiáinak viselkedésmodellezése, és a létrehozott modellek
viselkedésfolyamatának nyomon követése. A beavatkozás célja az innovációs lánc különböző szakaszainak támogatása, a célzott alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott
termék piacra vitelének elősegítéséig.
2. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések
K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált projektek alprogram) (tervezet 47. oldal)
Eredeti szöveg:
A beavatkozás célja olyan, széleskörű együttműködésben végzett, az érintettek által kezde-ményezett, de részben felülről (top-down) felépített és koordinált K+F projektek közös
keretben történő támogatása, amelyek egy kiemelt ágazat nemzeti, vagy regionális szinten jelentős szereplőinek többsége által kidolgozott, jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű,
szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására irányulnak.
Módosított, kiegészített szöveg:
A beavatkozás célja olyan, széleskörű együttműködésben végzett, az érintettek által kezde-ményezett, de részben felülről (top-down) felépített és koordinált K+F projektek közös
keretben történő támogatása, amelyek egy kiemelt ágazat, infrastruktúra, nemzeti, vagy regionális szinten jelentős szereplőinek többsége által kidolgozott, jövőbe mutató,
stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására irányulnak.
Továbbá javaslat, hogy fenti intézkedésben kiemelt jelentőséget kapjon a közpénzek felhasználásának hatékonyságát elősegítő eredménnyel járó K+F tevékenység.
2.2.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
SPECIFIKUS CÉL 3: A tudásbázisok megerősítése (tervezet 49. oldal)
Eredeti szöveg
A magas színvonalú, élenjáró eredményeket elérő tudásbázisok fejlesztésével az üzleti szektor új tudás-igénye közvetlenül kiszolgálható. A specifikus célhoz kapcsolódó
intézkedés ezért a kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, a kutatási infrastruktúrák versenyképességének erősítését, a kutatási
eredmények hozzáférésének biztosítását és az ehhez szükséges háttér megteremtését kívánja megvalósítani.
Módosított, kegészített szöveg
A magas színvonalú, élenjáró eredményeket elérő tudásbázisok fejlesztésével az üzleti szektor új tudás-igénye közvetlenül kiszolgálható. A specifikus célhoz kapcsolódó
intézkedés ezért a kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, a kutatási infrastruktúrák versenyképességének erősítését és az ehhez
szükséges háttér megteremtését kívánja megvalósítani.
Eredeti szöveg:
Elvárt eredmények:
Magyarországon - a KFI szakpolitika aktív támogatásával - 2020-ra jelentősen megerősödnek és a globális innovációs folyamatok egyenrangú szereplőivé válnak a nemzeti
innovációs rendszer kulcsszereplői, amelyek ezt követően - a tovagyűrűző hatások révén - képessé válnak arra, hogy dinamizálják a nemzeti innovációs rendszer egészét, és
ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez, valamint fenntartható tudásgazdasággá alakulásához.
Módosított, kiegészített szöveg:
Magyarországon - a KFI szakpolitika aktív támogatásával - 2020-ra jelentősen megerősödnek és a globális innovációs folyamatok egyenrangú szereplőivé válnak a nemzeti
innovációs rendszer kulcsszereplői, amelyek ezt követően - a tovagyűrűző hatások révén - képessé válnak arra, hogy dinamizálják a nemzeti innovációs rendszer egészét, és
ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez, valamint fenntartható tudásgazdasággá alakulásához, továbbá a közösségi
források hatékonyabb felhasználásához.
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
3. intézkedést – Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása (tervezet 98. oldal)
A felsoroltakon túl szükséges az alábbival kiegészíteni:
Közlekedési infrastruktúra területén korszerű technológiákkal CO2 kibocsátás és energiafelhasználás csökkentése.
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Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A terv igen részletes, tetszett benne a célcsoportokra való fókuszálás, illetve a jelenlegi állapotokra vonatkozó helyzetjelentés is. (bár szerintem mindezekben nem lett volna rossz
a régiók szerinti bontás)

A vállalati gyermekfelügyelet megoldására nem látok javaslatokat.
A gazdaság, illetőleg a közigazgatás informatizáltsága tekintetében probléma a weboldalak elavultsága is, megfelelő frissítésüknek a hiánya.
Az informatikaoktatás pedig nem igazán alkalmazkodik a folyamatos megújuláshoz. A felsőoktatásban is tapasztalható, hogy olyan dolgokat tanítanak, amelyek már nem
relevánsak.
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Zsigmond Vince
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
2.4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
c. prioritást áttekintettük és a következő észrevételeket tesszük:
A hazai arborétumok és botanikus kertek évente több millió látogatót fogadnak, vagyis létező, bejáratott, népszerű, tematikus hálózatot alkotó attrakciókról van szó, amelyek
önállóan is jelentős turisztikai célpontok, egyben nagyban járulnak hozzá az érintett települések, régiók, összességében az egész ország turisztikai kínálatához.
Tavaszi és őszi magas dekorativitásukkal nagymértékben növelik az üdülési, kirándulási szezon hosszát, de jelentős a szerepük a konferencia/rendezvényturizmusban is.
Sokrétű tevékenységükkel turisztikai szempontból számos fontos szinergikus hatást váltanak ki.
Javasoljuk ezért, hogy a gyűjteményes kertek, mint nagy múltú, bizonyítottan magas látogatottságú, a kulturális és a természeti örökség megőrzésében és hasznosításában
kiemelkedő teljesítményt felmutató, sokszínű attrakciók a GINOP keretében kiemelt turisztikai fejlesztési célpontok legyenek mind egyedileg mind hálózatos rendszerben
egyaránt.
A gyűjteményes és/vagy történeti kertek a természeti és kulturális örökség megőrzésének és hasznosításának minta értékű helyszínei. Adottságaiknál fogva egyidejűleg őrzik és
mutatják be látogatóik számára az épített (épületek, építmények, kertstruktúra, stb.) és a természeti örökség számos értékét (magas dekorativitású növények, famatuzsálemek,
ritkaságok, védett növények, stb.).
Emellett a művészeti életnek, a klasszikus és a környezetkultúra közvetítésnek is fontos színterei, legyen az építő-, képző- vagy ipar-, zene- és/vagy táncművészet, irodalom, stb.,
vagy éppen természettel kapcsolatos oktatás-ismeretterjesztés, környezettudatos magatartásformák népszerűsítése, a fenntarthatóság fontosságának megértetése és ahhoz
kötődően a természeti és épített környezet iránti felelősségérzet kialakítása szinte a születéstől életünk végéig, irányított és önálló, interaktív ismeret-, egyben élményszerzési
módszerekkel egyaránt.
(Az ismeretátadásban, magatartásváltozás elérésében elengedhetetlen hitelességüket nagyban köszönhetik annak, hogy számos tudományág művelésének klasszikus
műhelyei, innovatív tudásközpontok, a hazai kutatási infrastruktúra meghatározó elemei, a természetvédelmi mentőmunka oszlopai, génbanki minőségükben pedig
nemzetstratégiai szerepet töltenek be.)
A nagyobb településeken található kertek, parkok mindezeken túl meghatározó elemei a települési zöld infrastruktúrának, ahol az épített és a természeti örökség (pl. biológiai
sokféleség) megőrzésén túl ökoszisztéma szolgáltatásaik is sokszor szinte nélkülözhetetlenek, egyben szépségük és gazdagságuk révén a városi-helyi turizmus fontos
célpontjai, támogatva ezzel a helyi gazdaságot, az oktatást és ismeretterjesztést, stb.
Hazánkban a gyűjteményes és/vagy történeti kertek a 2007-13-as időszakban örvendetes módon jelentős támogatáshoz jutottak. Természetvédelmi forrás révén a fejlesztések a
kertek, mint élőhelyek rekonstrukciójára fordítódtak, az elmúlt 5 évben több tucat hazai kert újult meg gyűjteményi, speciális élőhelyi, stb. tekintetben. (A pályázati konstrukció
szigorúan kizárta a turisztikai jellegű fejlesztési elemeket olyannyira, hogy maga a turizmus is szinte „szitokszónak” számított, ezért a látogatóbarát szolgáltatások terén jelentős
fejlesztésekre van szükség.)
Turisztikai szempontból a kertrekonstrukciók csak a nélkülözhetetlen első lépésnek foghatók fel. Óriási előrelépés, hogy minőségi attrakció már van, azonban azok komplex
turisztikai szolgáltatássá fejlesztése további projekteket igényel. Ebben nagy előny, hogy a hazai gyűjteményes (részben történeti) kertek saját szakmai-érdekképviseleti
szövetségbe tömörülnek (MABOSZ), amely egy történeti és természeti értékek megőrzése és turisztikai hasznosítására irányuló hálózati struktúra létrehozatalában, tematikus
utak kialakításában jó alapot nyújt akár országos, akár regionális szintű együttműködésekhez egyaránt.
Zsigmond Vince
főtitkár
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Véleményem szerint az egyik legfontosabb és a legégetőbb feladat is a kis és középvállalkozások fejlődésének elősegítése. A bejövő multinacionális vállalatok nagyon sok kárt
okoztak ezen a téren, sok vállalkozó ment tönkre és vált munkanélkülivé egy időre. A nagy súlyú adóterhekről, ami nyomja a kis és középvállalkozók vállát- pedig nem is beszélve.
Fontos lenne ezen terhek csökkentése, és a vállalkozó szektor támogatása, újjáélesztése, hiszen már kezdenek eltűnni...
A Balaton térségnek fejlesztése is nagyon fontos, hiszen kiemelt jelentősége van a turizmus területén. Fejlesztésével nagy turisztikai bevételekhez jutna az ország. Egyértelműen
megnövekedne, mind a belföldi, mind pedig a külföldi turisták száma is.
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ECKER GABRIELLA
Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Prioritási tengelyek meghatározásánál célszerű lenne az egyes kiemelt ágazatok, területek kijelölése után egyszerűsíteni. Itt jegyezzük meg, hogy nem szerepel a piacépítés,

mint a vállalkozói tevékenység alapja, mert a vállalkozás a piactól indul és a tevékenysége végeredményét a piacon értékesíti. A piaci tevékenység fejlesztése (piackutatás,
marketing stb) nélkül a műszaki-technológiai fejlesztés hatékonysága, versenyképessége nem érhető el, ehhez szorosan kapcsolódik a nyelvtudás fejlesztése. Ez a prioritás
nem szerepel kellő súllyal nem csak ebben a programban, de más programban sem
Foglalkoztatás növelése és munkahely teremtés fejezetben fontos
- az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása
- a gazdaság igényihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása
Itt azonban meg kell jegyezni, hogy felnőttképzés rendszere kialakult, ennek a fejlesztése ugyanakkor fontos, de legalább ilyen fontos a fenntartása is. Meg kell teremteni a
vállalkozások érdekeltségét abban is, hogy ne csak a beruházáshoz kapcsoltan biztosítsák munkatársaik továbbképzését, hanem folyamatosan, ez a legolcsóbb beruházás.
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ECKER GABRIELLA
Egyéb észrevétel
1. A program nagyon terjedelmes és sok elméleti elemet tartalmaz, megfontolásra javasoljuk terjedelmének csökkentését
2. Említést tesz az egyes kiemelt ágazatok, területek fejlesztéséről, azokat pedig nem nevezi meg. A gazdaságpolitika kialakításához, megvalósításához fontos lenne az ágazatok,
a területek mély szakmai viták eredményeként való meghatározása
3. A tervezet foglalkozik a kiemelt ágazatok versenyképességének javításával, azonban itt sem nevezi meg azokat. Kritériumként „a legnagyobb növekedési potenciállal
rendelkezőket” említi, a növekedési potenciálnak sok szempontja van, ezeket is célszerű lenne a szakmai viták keretében kialakítani
4. A program sok, nem azonos súlycsoportba tartozó parciális tevékenységi ágat emel ki, a 2. és 3. pontban tett észrevételekkel összhangban célszerű lenne teljes egészében
áttekinteni a kiemelésre javasolt ágazatokat, területeket
5. A teljes programból hiányzik a szakmai civil szervezetek által kifejtett műszaki és tudományos, innovációs tevékenység figyelembevétele. Ezek a szervezetek pedig ma is
jelentős szerepet játszanak a szakmai közösségek építésében, létrehozásában, az életen át való tanulás megszervezésében, ugyanakkor jelenleg ki vannak zárva a pályázati
lehetőségekből, de a 2014 – 2020 évek egyik legfontosabb programja, a GINOP sem számol a tevékenységükben rejlő lehetőségekkel. Ez jelentősen csökkenti a fejlődés
potenciálját.
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Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
A Balaton térségének fejlesztését kiemelt jelentőségűnek tartom, mivel ez a terület nagy turisztikai jelentőséggel rendelkezik, melyek fejlesztésre szorulnak.
Ezen felül az infrastruktúrális fejlesztéseket sem szabad elfelejteni. A program nagyon jól átszövi a legfontosabb kérdések körét, viszont a végrehajtáshoz szükséges lenne az
országos hatáskört alsóbb szintekre delegálni. Ez segítené a részletesebb megvalósítást a területek sajátosságaihoz igazodva
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Miskolci Városfejlesztési Kft.
Egyéb észrevétel
Fontosnak és előremutatónak tartjuk, hogy a OP-ban nevesítésre került a kiemelt növekedési zónák támogatásának szükségessége.
A Régiós szolgáltató Központok (SSC-k) napjainkban kiemelt foglalkoztatók Magyarországon, hiszen koncentráltan, nagy számú munkahely létrehozását teszik lehetővé,
elsősorban a képzett, pályakezdő fiatalok körében. Ezért fontos, hogy az ilyen vállalkozások letelepedése számára is teremtsük meg azokat a támogatási lehetőségeket és
feltételeket, mellyel a régiót vonzóvá tesszük az ilyen befektetések számára. Javasoljuk e terület támogathatóságának nevesítését.

A GINOP 4. prioritás Kiemelt természeti és kulturális vonzerők, termékek, valamint a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése beavatkozás esetén a lehetséges
kedvezményezettek körében kerüljenek nevesítésre a TDM szervezetek, hiszen akár a Mária-út, akár az egyéb kulturális útvonalak fejlesztésében a TDM-eknek komplex
ismereteik és lehetőségeik vannak, s az ő felelősségük lesz a promóció és a megfelelő minőségű, szintű szolgáltatások fejlesztése is.
A GINOP 3. prioritása támogatja az infokommunikációs fejlesztéseket: javasoljuk nevesíteni az integrált idegenforgalmi szoftverek beszerzésének illetve a meglévő szoftverekhez
kiegészítő elemek beszerzésének támogatását, lehetővé téve a jelenleg használt szoftverek igény szerinti bővítését, az interface-ek fejlesztését, a rendszerek átjárhatóságának a
növelését a minél hatékonyabb értékesítés érdekében.
Javasolt az idegenforgalmi szolgáltatói szektor szolgáltatásfejlesztési, szolgáltatásbővítési, eszközbeszerzési célú támogatása különös tekintettel a versenyképességet szolgáló
minőségfejlesztésre.
Munkahelyteremtő idegenforgalmi projektek esetén indokolt a minél magasabb támogatási intenzitás és / vagy a bankgarancia eltörlése, kedvező kamatozású pályázati hitelek
biztosítása, vagy az előfinanszírozás engedélyezése, vagy min. 50% előleg lehívásának az engedélyezése.
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Máthé Zoltán Dénes
Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A GINOP 5. priorítástengely 4. intézkedés "A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése" témakörhöz (123. o.) kiegészítésként a következőket
javasoljuk:
A duális szakképzés sikerességének fontos feltétele, hogy számos kiváló képességű fiatal jelentkezzen duális szakképzésre. E feltétel véleményünk szerint jelenleg még csak
kezdetleges fázisban leledzik. Vélhetően Magyarországon a szülők nem igazán tudják, hogy milyen előnyöket biztosít a duális szakképzés a gyerekeik számára, ezért
idegenkednek ettől a képzési formától, amit a duális szakképzésre jelentkezők alacsony száma igazol vissza. Javasoljuk, hogy a következő intézkedések kapjanak helyet a
GINOP-ban (A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése alcím alatt 123. o.): fiataloknak és szüleiknek szóló célzott országos szintű a duális
szakképzés előnyeiről szóló kommunikációs programok támogatása, továbbá összetett eszközrendszerrel (megfelelő jogszabályi környezet megteremtésével) vonzóvá tenni ezt a
képzési formát a fiatalok és szüleik számára.
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Máthé Zoltán Dénes
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
"Magyarország helyzete az egészségi állapot alapján lényegesen rosszabb, mint a hasonló gazdasági fejlettségű országoké, (és ami a legsúlyosabb probléma) az ország
gazdasági fejlettsége alapján várható egészség-teljesítmény is tovább romlott, a „gazdagság-egészség diszkrepancia” tovább növekedett." olvashattuk egy másik OP,
nevezetesen a TOP operatív programot tervezők tollából. Annak érdekében, hogy ebben pozítív elmozdulás történhessen, álláspontunk szerint indokolt a GINOP-ban
(4.priorítástengely 1.intézkedése) is helyet biztosítani egészségügyi infrastruktúra fejlesztést támogató intézkedéseknek. Javasoljuk, hogy a "Gyógydesztinációk és kapcsolódó
szolgáltatások integrált fejlesztése" (alcím 93. oldal) helyett "Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése továbbá egészséggazdasághoz kapcsolódó
fejlesztések" alcím szerepeljen.
Továbbá az imént említettek szellemében javasoljuk, hogy a 94. o. első bekezdés után a következő szövegrész szerepeljen: "Az időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi,
személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése jól meghatározható, folyamatosan erősödő piaci trendekre épít. Az üzleti célú szolgáltatásokra koncentráló intézkedés elemei
között kaphat hangsúlyos szerepet az orvosi ellátó, diagnosztikai és laboratóriumi kapacítások bővítése illetve sportegészségügyi centrumok fejlesztése is."
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Dr. Handó Tünde, Országos Bírósági Hivatal elnöke
Egyéb észrevétel
A GINOP 3. prioritása az informatikai fejlesztések címet viseli. Itt az igazságszolgáltatás, és a bíróságok a bevezető szövegben megjelennek, ugyanakkor a lehetséges
kedvezményezetti körben nincsenek említve, ezért javasolom az igazságszolgáltatási szerveket ott is megjeleníteni.
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Máthé Zoltán Dénes
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt.
A GINOP 98. oldal 3. intézkedéséhez kapcsolódó észrevételünk:
Biomassza és geotermikus energiák felhasználása elsősorban hőigény kielégítésére szolgálhatnak gazdaságossan, amennyiben megfelelő támogatásban részesülnek. A
geotermikus energia hasznosításánál megfontolandó, elemezendő a víz visszasajtolás költsége. A vízenergia hasznosítása kkv-k nagyságrendjében megkérdőjelezhető.
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Máthé Zoltán Dénes
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt. által megfogalmazott észrevételek:
A GINOP 88. o. 2. bekezdésével "A priorítástengely……." kapcsolatos kérdésünk:
Milyen konkrét szén-dioxid kibocsátás csökkentő intézkedést tervez a magyar fejlesztéspolitika?
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Máthé Zoltán Dénes
Egyéb észrevétel
Siemens Zrt.
A GINOP 10. oldala többek között a következő veszélyekre mutat rá:
"Nemzetközi vállalatok kitelepülése az országból",
"A külső energiafüggőség miatt tovább nő kitettségünk a nemzetközi energiapiac bizonytalanságának."
Észrevételünk ezekkel kapcsolatban:
A korszerű, energia takarékos technológiával üzemelő nemzetközi cégek esetleges kivonulása hazánkból nem hatna kedvezően energia felhasználásunk hatékonyságára. Az
alacsony arányú hazai energia előállítás és a hazai energia termelő egységek fejlesztése nélkül energia függőségünk véleményünk szerint nem csökkenthető.
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Gyalai-Korpos Miklós
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A Climate-KIC hazai partnerségét koordináló Negos Zrt. nevében a GINOP tervezetével kapcsolatban az alábbi észrevételeket és javaslatokat teszem.
Mindezek előtt azonban szeretném röviden ismertetni a Climate-KIC tevékenységét és finanszírozási formáját. A Climate-KIC, Európa szerte több mint 200 partnert magába
foglaló partnersége 12 földrajzi csomópont köré szerveződik. Ebből 6 egyetemi központ, úgynevezett CLC (Co-location Center), 6 pedig régió, úgynevezett RIC (Regional
Innovation and Implementation Community). Az alapvető különbség, hogy a CLC-k biztosítják a tudást, míg a régió az innovációknak egy teszt helyeként szolgálnak. A ClimateKIC-ben a magyar partnerek a Közép Magyarország régión (RIC Central Hungary) keresztül vesznek részt.
A Climate-KIC tevékenységei három pillér köré szerveződnek: vállalkozásfejlesztés (inkubációs program, coaching, start-upok nevelése), innovációs projektek (a partnerek között
projektek, amely célja az egyetemi és kutató műhelyekből a tudás piacra vitele, pilotok létesítése), valamint oktatás (kurzusok egyetemi és doktoráns hallgatóknak, szakértőknek,

nyári egyetemek, mobilitás programok). Mindegyik pillérnek azonos célja van: a klímaváltozáshoz való adaptációhoz és mitigációhoz szükséges tudást üzleti alapon elterjeszteni
és az ehhez szükséges vállalkozói készségeket átadni. A Közép Magyarország régió partnersége mindhárom tevékenységben aktívan részt vesz.
A finanszírozás szempontjából a KIC-ek költségének 25%-át állja az Európai Bizottság az EIT-n keresztül. A 25% elve az, hogy ez biztosítsa azt a hozzáadott értéket, amellyel
vonatkozó, futó kezdeményezések piacra vihetők illetve a klímaváltozással és vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos plusz információ bevonható. A maradék 75% kétféleképpen
állhat össze: társfinanszírozással (bármilyen EU-s, állami vagy magán forrásból származó pénz, ami direkt az adott KIC tevékenység megvalósítására használnak), vagy
kiegészítő finanszírozással (bármilyen, az aktuális évben futó projekt, amely közvetlenül nem ad forrást a KIC tevékenységhez, de a háttér tudás és tevékenység futását biztosítja).
A fentiekből sok információ alkalmazható a most futó másik két KIC-re, amelyekben szintén van magyar érintettség, valamint a 2020-ig összesen induló 5 újabb KIC-re. Ebből is
látható, hogy az Európai Bizottság elkötelezett ezen új KFI partnerség mellett, emiatt célszerű a KIC-eknek az OP struktúrába (elsősorban GINOP és KEHOP) való szorosabb
integrálása.
A fentiek értelmében a (Climate) KIC programok támogatása nem értelmezhető önmagában, ezért javaslatunk lényege, hogy a KIC-ek számára releváns programoknál és a
pályázatok elbírálásánál előnyt jelenthessen, ha azt a KIC-ek hazai támogató/koordináló szervezetével együtt végzik. Ezáltal akár 25% plusz forrás is bevonható, valamint a projekt
résztvevői kapcsolatba kerülnek egy Európai partnerséggel - így a partnerség segítségével új, innovatív megoldásokat, vagy akár új piacokat is szerezhet a pályázó.
Az alábbi lista tartalmazza a GINOP 3.0 munkaverziójában található elemek közül azokat, amelyek jól integrálhatóak a Climate KIC tevékenységébe:
1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritási tengyely (amely kiemelten foglalkozik a KMR-rel, ami a Climate KIC célterülete):
- SPECIFIKUS CÉL 1: Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése: a KIC-ek inkubációs programjai Európa szerte sok vállalkozásnak adják meg az induláshoz szükséges kezdő
lökést. A Climate KIC jövő évben induló inkubációs programjában előreláthatólag évente 40 magyar start-up fog részt venni, ezért javasoljuk a KIC inkubátorházak elismerését és
támogatását: a KIC szolgáltatásait (mint egyben inkubátorház és klaszter) igénybe vevő pályázók figyelembe vétele. A KIC-ek működése általában, így a Climate-KIC-é is ezt a célt
szolgálja egy tematika mentén (pl. klímaváltozás).
- SPECIFIKUS CÉL 2: Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása: a kiemelt ágazatok és térségek ismerete
nélkül nehéz e cél megítélése.
- SPECIFIKUS CÉL 3: Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése: a Climate-KIC mobilitás programja, a Pioneers into Practice összhangban van az itt megjelölt célokkal. A
programban eddig is számos cég (MOL, Richter, Tesco), egyetem és szervezet (pl. VM, FAO, HITA, NIH) vett részt. Ezek összehangolhatóak gyakornoki programokkal, valamint
egész Európára kiterjedő mobilitást tudnak a magyar cégeknek biztosítani.
2. Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritási tengely:
- SPECIFIKUS CÉL 1: A tudásfelhasználás segítése és
- SPECIFIKUS CÉL 2: A tudásáramlás erősítése: A KIC-ek partnerségének kialakításakor a fő szempont a "knowledge pyramid" érvényesítése, azaz az egyetemek és
kutatóhelyek mellett az innováció igényoldalának, az önkormányzatoknak és a nagy cégeknek a bevonása is (enabler cégek létrehozása). Ennek érdekében oktatási programokat
szervezünk: 1-2 napos, valamint több hetes kurzusok is vannak. Ezek figyelembe vétele is segítheti a GINOP céljainak megvalósulását, illetve a kedvezményezettet akár 25%
plusz forráshoz juttathatja. (A célok mind az 1., mind a 2. intézkedés csoportjában vannak releváns akciók.)
- a 3. intézkedésben az EIT KIC csoportosulások ("kutatóhelyi kiválóság központ") kiragadott kontextusban vannak értelmezve. A kutatóintézeti kiválóság ugyanis a Climate-KIC
magyar részvételére nem értelmezhető, ebben sokkal inkább a fenti célok és a vállalkozásfejlesztés, pilot projektek hazánkba hozatala és piacosítása tölt be fontosabb szerepet,
ezért kérjük ezt a szempontot figyelembe venni. (A kutatóhelyi kiválóság az EIT ICT Labs kapcsán kétségkívül fontos szempont, ami a KIC-ek közti különbségeket is jól mutatja.)
Emiatt javasoljuk a pontot az alábbiak szerint kiegészíteni a "Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése" ponton belül:
EIT KIC
Az EIT KIC társulások nemzetközi KFI együttműködés keretében tűzték ki egy adott kihívásra választ adó vállalkozások segítését és ötletek piacra juttatását. Ennek megfelelően
szükséges a nemzetközi részvétel ösztönzése és az EIT KIC tevékenységek hazai támogatási struktúrába való illesztése. Ezáltal a hazai programok nemzetközi környezetbe
kerülhet, valamint további forrásokat és partnereket érhetnek el. A releváns prioritási tengelyek megvalósításánál vizsgálandó, hogy azok EIT KIC tevékenységeibe illeszthetőek-e,
és amennyiben igen az EIT KIC tevékenység figyelembe vételét biztosítani szükséges.
4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritási tengely
- SPECIFIKUS CÉL 3: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása: a klímaváltozás lassításának egyik
legfontosabb része, a Climate-KIC partnerség segítségével a vállalatok olyan megoldásokhoz juthatnak hozzá, amelyek innovatívak és az energiahatékonyság-növelésén
keresztül segítik a versenyképességet.
6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritási tengely: a Climate-KIC inkubációban való részvétel célja a start-up befektetési tőkéhez való juttatása, amely
releváns lehet a tengely szempontjából. Emellett a Climate-KIC-en belül szeretnénk kidolgozni egy olyan pénzügyi konstrukciót, amely az innovációk támogatását és piacra
juttasát (legalább részben) visszatérülő támogatással oldja meg. Ezáltal privát tőke és banki pénz is bevonható lehet, valamint az innováció igény oldala, a vállalatok is
megszólíthatóak.
Állunk rendelkezésre a javaslataink személyes és részletesebb megvitatására is, ezügyben kérem keressék Zentkó László urat (laszlo.zentko@negos.hu), a Közép
Magyarország régió koordinátorát.
Miklós Gyalai-Korpos, Phd
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Horváth Katalin
Egyéb észrevétel
Véleményem szerint is a kis- és középvállalkozások támogatása az egyik legfontosabb prioritás. A balatoni turizmus terén is eljött az ideje az újításoknak, ebből a szempontból
kifejezetten jónak tartom a tervezetet, ugyanakkor nem kis nehézséget okozott a megértése.
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az anyag nehezen áttekinthető. Továbbá rengetek rövidítés zavarja a terv értelmezését.

Örömmel olvasom a tervezetben a vidéki mikro- és kisvállalkozások támogatására tett javaslatot, hiszen ezek a magyarság tudatot is erősítenék az emberekben, ha helyi kis
vállalatoknál tudnának vásárolni, ha azok nem roppannának össze a nagyvállalatok súlya alatt. Továbbá rendkívül fontos a hátrányos térségek támogatása és fellendítése, az
idegenforgalom szempontjából.
A tervezet az elektronikus szolgáltatások felhasználási arányáról is ír. Mivel manapság az internetes technológiákat körülbelül 4 milliárdan használják személyes, illetve üzleti
célokra, például információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra, szórakozásra, stb. elengedhetetlen arányuk növelése az üzleti szektorban,
mely segíti az együttműködést más vállalatokkal, továbbá meggyorsítja az ügyintézést. Úgy gondolom az idősebb korosztályra viszont tekintettel kell lenni, nekik egy barátibb
megoldást kell keresni!
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Dr. Peredy Zoltán
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Nemzeti Innovációs Hivatal
1061 Budapest, Andrássy u. 12.

A GINOP 2. prioriotás tengelyénél leírtakkal kapcsolatban az alábbi változtatásokat javasoljuk:

Általános észrevételek
1) Kifogásolt rész: kkv, KKV és KKv megjelenése
Javasolt változtatás: egységesíteni kellene az írásmódokat KKV-ra
2) Kifogásolt rész: Technológiatranszfer
Javasolt változtatás: egységesíteni kellene az írásmódot technológia-transzfer-re

Konkrét észrevételek:
A) 3. fejezet 17. oldal:
Kifogásolt rész: Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 20201 keretében megtörtént.
Javasolt változtatás: Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) keretében megtörtént.
Indok: nem korrekt a hivatkozás
B) "1.1. és 1.2." fejezetek "17., és 25. oldalak"
Kifogásolt rész: Kormány által 2013 júliusában elfogadott Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 20201 keretében megtörtént
Javasolt változtatás: Kormány által 2013 júliusában elfogadott Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-20201) keretében megtörtént
Indok: nem korrekt a hivatkozás
C) 112. táblázat a 190. oldalon
Kifogásolt rész: A Befektetés a Jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020
Javasolt változtatás: A Befektetés a Jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) nem korrekt a hivatkozás
Indok: Nem korrekt a hivatkozás

Üdvözlettel:
Dr. Peredy Zoltán
főosztályvezető-helyettes
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Egyéb észrevétel
A terület és településfejlesztéshez kapcsolódóan megfogalmazásra került az ITI, Integrált Területi Beruházás eszköz használata. Javasoljuk, hogy a programban kerüljön
nevesítésre a megyei jogú városok, illetve a megyék integrált területi beruházásai azon elemeinek megvalósítását biztosító intézkedés, vagy prioritásokon belüli elhatárolt forrás,
amelyek a TOP/Ágazati OP lehatárolás szerint a GINOP keretében finanszírozhatók.
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Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Egyéb észrevétel
Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala:
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió
véleményezése
A 2014-2020-as Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP-t társadalmi egyeztetés keretében áttekintettük, a véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze, illetve csatoljuk - mivel
azonosultunk vele - a megyei területfejlesztésben tervezésben részt vevő partnerünknek, a DDRFÜ-nek a véleményét.
A Program tervezetéhez kapcsolódó általános észrevételek:

- A Program jelenlegi változata mögött komoly szakmai munka húzódik meg, a dokumentum meghaladja a 200 oldal terjedelmet úgy, hogy egyes fejezetek (pl.
intézményrendszer) még nincsenek kifejtve. Ezért javasolt megvizsgálni, hogy hol lehet rövidíteni, egyszerűsíteni a dokumentumon.
- A meglehetősen terjedelmes és bonyolult szerkezetű GINOP érthetőségét és áttekinthetőségét nagyban növelné, ha a Prioritások és Intézkedések főbb adatai egy táblázatban
összefoglalásra kerülnének, illetve az indikátorok tervezését és átláthatóságát is segítené egy összefoglaló táblázat.
- A Program stratégiai fejezete viszonylag vázlatos, a program célrendszere kevéssé fókuszált – a 11 EU2020 tematikus célkitűzés közül 8-hoz kíván hozzájárulni, mely negatívan
hathat a program megvalósítása során az eredményességre.
- Az Operatív Program egyes céljai konfliktusba kerülhetnek egymással, ami az eredményekre hathat negatívan. (pl: a „foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés”, illetve a
„vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése” cél)
- A 2. táblázatot hasznos lenne feltölteni információval és megjeleníteni az egyes prioritásokra szánt teljes pénzügyi keretet, tájékoztató jelleggel forintban is.
- A célok és a prioritások és azok intézkedései közötti konzisztenciát erősíteni lehetne néhány esetben. Pl. Az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése” célhoz rendelt „a Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális
és természeti örökségekre alapozva”, illetve a „kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása” című intézkedések közvetlen kapcsolata gyenge.
- A GINOP a hagyományokkal szakítva az ágazati megközelítés mellett hangsúlyt fektet a területfejlesztés integrált megközelítésére és a területi szempontok figyelembe vételére.
A 4. fejezetben a Balaton térségi ITI (Integrált Területi Beruházás) kerül nevesítésre. Az ITI eszköz lehetővé teszi, hogy akár több operatív program forrásai felhasználhatóvá
váljanak egy ITI-n belül. Ezzel szemben a Balaton ITI tekintetében csak GINOP forrással kalkulál a Program (forrásnagyság megjelölés nélkül). Javasoljuk, hogy a többi OP
keretében kapcsolódó intézkedések megvalósítása kapcsán az ITI forráskerete kerüljön kiterjesztésre, illetve a TOP-ban tervezett megyei és megyei jogú városokhoz kapcsolódó
ITI-khez járuljon hozzá a GINOP is.
- A Program és a TOP 1. prioritása hasonló célokat tűzött ki maga elé. A GINOP olyan intézkedéseket is magában foglal, amit korábban a regionális operatív programok
keretében hatékonyan meg lehetett valósítani (pl. üzleti infrastruktúrafejlesztés, vállalati együttműködés területén). Jelenleg nem látszik a pontos határvonal a két program
közvetlen gazdaságfejlesztési intézkedései között, illetve félő, hogy a kiszorító hatás érvényesülésével a két program forrásainak eredményes lekötése veszélybe kerül. Ezért
javasolt a munkamegosztás pontosítása és reális keretek közé terelése.
- A turizmusfejlesztés területén nem teljesen világos, hogy milyen szakmai érvek húzódnak meg a mögött, hogy ez a fejlesztési területet két program támogatja (ide nem számítva
a Vidékfejlesztési Programot). Különösen megfontolandónak tűnik a területi alapon támogatandó Balaton térség TOP-ból történő támogatása. A tapasztalatok szerint két
különböző OP-t működtető intézményhálózat között nehéz megteremteni az összhangot és a szinergiák kihasználását.
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Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Egyéb észrevétel
Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala:
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió
véleményezése
A 2014-2020-as Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP-t társadalmi egyeztetés keretében áttekintettük, a véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze, illetve csatoljuk - mivel
azonosultunk vele - a megyei területfejlesztésben tervezésben részt vevő partnerünknek, a DDRFÜ-nek a véleményét.
A Program tervezetéhez kapcsolódó általános észrevételek:
- A Program jelenlegi változata mögött komoly szakmai munka húzódik meg, a dokumentum meghaladja a 200 oldal terjedelmet úgy, hogy egyes fejezetek (pl.
intézményrendszer) még nincsenek kifejtve. Ezért javasolt megvizsgálni, hogy hol lehet rövidíteni, egyszerűsíteni a dokumentumon.
- A meglehetősen terjedelmes és bonyolult szerkezetű GINOP érthetőségét és áttekinthetőségét nagyban növelné, ha a Prioritások és Intézkedések főbb adatai egy táblázatban
összefoglalásra kerülnének, illetve az indikátorok tervezését és átláthatóságát is segítené egy összefoglaló táblázat.
- A Program stratégiai fejezete viszonylag vázlatos, a program célrendszere kevéssé fókuszált – a 11 EU2020 tematikus célkitűzés közül 8-hoz kíván hozzájárulni, mely negatívan
hathat a program megvalósítása során az eredményességre.
- Az Operatív Program egyes céljai konfliktusba kerülhetnek egymással, ami az eredményekre hathat negatívan. (pl: a „foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés”, illetve a
„vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése” cél)
- A 2. táblázatot hasznos lenne feltölteni információval és megjeleníteni az egyes prioritásokra szánt teljes pénzügyi keretet, tájékoztató jelleggel forintban is.
- A célok és a prioritások és azok intézkedései közötti konzisztenciát erősíteni lehetne néhány esetben. Pl. Az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése” célhoz rendelt „a Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális
és természeti örökségekre alapozva”, illetve a „kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása” című intézkedések közvetlen kapcsolata gyenge.
- A GINOP a hagyományokkal szakítva az ágazati megközelítés mellett hangsúlyt fektet a területfejlesztés integrált megközelítésére és a területi szempontok figyelembe vételére.
A 4. fejezetben a Balaton térségi ITI (Integrált Területi Beruházás) kerül nevesítésre. Az ITI eszköz lehetővé teszi, hogy akár több operatív program forrásai felhasználhatóvá
váljanak egy ITI-n belül. Ezzel szemben a Balaton ITI tekintetében csak GINOP forrással kalkulál a Program (forrásnagyság megjelölés nélkül). Javasoljuk, hogy a többi OP
keretében kapcsolódó intézkedések megvalósítása kapcsán az ITI forráskerete kerüljön kiterjesztésre, illetve a TOP-ban tervezett megyei és megyei jogú városokhoz kapcsolódó
ITI-khez járuljon hozzá a GINOP is.
- A Program és a TOP 1. prioritása hasonló célokat tűzött ki maga elé. A GINOP olyan intézkedéseket is magában foglal, amit korábban a regionális operatív programok
keretében hatékonyan meg lehetett valósítani (pl. üzleti infrastruktúrafejlesztés, vállalati együttműködés területén). Jelenleg nem látszik a pontos határvonal a két program
közvetlen gazdaságfejlesztési intézkedései között, illetve félő, hogy a kiszorító hatás érvényesülésével a két program forrásainak eredményes lekötése veszélybe kerül. Ezért
javasolt a munkamegosztás pontosítása és reális keretek közé terelése.
- A turizmusfejlesztés területén nem teljesen világos, hogy milyen szakmai érvek húzódnak meg a mögött, hogy ez a fejlesztési területet két program támogatja (ide nem számítva
a Vidékfejlesztési Programot). Különösen megfontolandónak tűnik a területi alapon támogatandó Balaton térség TOP-ból történő támogatása. A tapasztalatok szerint két
különböző OP-t működtető intézményhálózat között nehéz megteremteni az összhangot és a szinergiák kihasználását.
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Horváth Gergely turisztikai vezérigazgató-helyettes Magyar Turizmus Zrt.
Egyéb észrevétel
A 2014-2020-as operatív programokkal kapcsolatban a Magyar Turizmus Zrt. részéről az alábbi észrevételt küldjük.
Tekintettel arra, hogy a támogatások felhasználásának fő céljai között szerepel a nemzeti turisztikai marketing tevékenység továbbfejlesztése és hatékonyságának javítása, ezt a
GINOP prioritásai között is javasoljuk megjeleníteni a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban.
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program
IV. prioritáson belül önálló intézkedésként kérjük szerepeltetni:
Országos és nemzetközi turizmus marketing és értékesítés-ösztönzés támogatása új és meglévő turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan
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Fejes Ildikó
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
MNM ORSZÁGOS MUZEOLÓGIAI MÓDSZERTANI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ kiegészítésének célja a közgyűjtemények beemelése az oktatási intézmények számára
hozzáférhető IKT alkalmazások fejlesztéseibe
2.3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás
BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: (3. prioritástengely): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk (2) c): az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy IKTalkalmazásainak megerősítése
Köznevelési és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése:
"Különösen fontos az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények, valamint a hazai kutatói –és közgyűjteményi szféra, intézmények infokommunikációs
eszközellátottságának, informatizáltságának növelése, valamint új oktatási IKT tartalmak, (pl. felhőalapú) szolgáltatások kifejlesztése, bevezetése, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása. "
(…)
A beavatkozásban tervezett akciók, programok (kiegészítéssel):
Központi és intézményi digitális tartalmak fejlesztése és új e-szolgáltatások bevezetése a közgyűjteményekben
Főbb célcsoportok (kiegészítéssel):
köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén alap-, közép- és felsőfokú oktatási
intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, központi oktatási intézmények, állampolgárok
Kedvezményezettek típusai (kiegészítéssel):
köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén közvetlenül oktatási intézmények,
kutatóintézetek, közgyűjtemények, közvetve állampolgárok
Sz. Fejes Ildikó
főosztályvezető
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Szele Tamás
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Magyarország Rendőrsége kiemelt közfeladatot ellátó szervezet, feladata a közrend, közbiztonság, az államhatár rendjének védelme, a bűncselekmények megakadályozása,
felderítése. Az eredményes és magas színvonalú szolgálatteljesítéshez azonban nélkülözhetetlenek a rendőrszakmai munkát támogató fejlesztések, melyek végrehajtását
illetően az Európai Unió által biztosított források új távlatokat nyitnak. A Rendőrség központi szerveként az Országos Rendőr-főkapitányság a 2014-2020 közötti programozási
időszak tervezési szakaszát alapvető lépésnek tartja az eredményes forrásfelhasználás felé vezető úton, ezért az abban való részvételt, az előzetes felkészülést fontos feladatának
tekinti. Célja, hogy Magyarország Rendőrsége az uniós forrásokból minél nagyobb arányban részesüljön, keretet adva ezzel a rendőri munkát támogató fejlesztéseknek, melyek
hozzájárulnak a Rendőrséggel szembeni állampolgári bizalom, elégedettség fokozásához.
Javaslom, hogy a Tudásgazdaság fejlesztése prioritási tengely, ezen belül kiemelten a Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések intézkedés kedvezményezetti
körében jelenjen meg a Rendőrség részét képező, központi költségvetési szervként közfeladatot ellátó Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, vagy a BSZKI-nak megfelelő szervezteti
forma.
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben tevékenykedő igazságügyi szakértők munkájának elsődleges célja, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés új eredményeinek
felhasználásával készített szakvéleményeikkel segítsék a tényállások megállapítását és a szakkérdések eldöntését, melyekre többségében a nyomozó hatóságoktól, és az
igazságszolgáltatás különböző szereplőitől kapnak felkéréseket.
A rutinszerű feladatok megoldásának előfeltétele az alapos és folyamatos kutatómunka, hiszen a szakértőknek állandóan szembesülniük kell a legfrissebb tudományos
ismeretekkel és a gyakorlatban alkalmazott módszerek megbízhatóságával. A BSZKI-nak így kulcsfontosságú a nemzetközi kapcsolatrendszer, a hatékony működés alapfeltétele
pedig az intézet kutatási, fejlesztési és innovációs képességének növelése, az infrastruktúra fejlesztése, új vizsgálati technikák és műszerek bevezetése.
Megítélésem szerint a GINOP hivatkozott specifikus célkitűzése a BSZKI céljaival egy irányba mutat, így mindenképpen indokolt, hogy mint „kutatóintézet” és „tudásbázis” a BSZKI
is a lehetséges kedvezményezettek között szerepeljen.
Infokommunikációs fejlesztések prioritási tengely,
Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése specifikus cél (5.),
A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése intézkedés (5.)
Javaslom, hogy az intézkedés keretében a „Rendőrség szélessávú hálózati elérésének fejlesztése” jelenjen meg mind a tervezett akciók, mind pedig a lehetséges
kedvezményezettek körét illetőn.
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi és területi szervezeti elemeinél az NTG csatlakoztatás, az elérési hálózati szakaszok kialakításával teljes
körűen megtörtént, azonban a helyi szintű szervezeti elemeknél ez csak részlegesen, vagy egyáltalán nem valósult meg. A városi rendőrkapitányságokhoz tartozó Körzeti
Megbízotti Irodákban (KMB) szolgálatot teljesítő rendőri állomány nem rendelkezik Internet, valamint a közigazgatási szervek elektronikus szolgáltatásainak igénybevételét
biztosító megfelelő minőségű hálózati hozzáféréssel. A KMB irodák állományának az elektronikus szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosító hálózati hozzáférés létesítése
megnyitná a lehetőséget az infokommunikációs rendszerekkel támogatott, több szempontból hatékonyabb rendőri munkavégzésre, mely által az állampolgárok által elérhető

rendőrségi szolgáltatások minőségének javulása várható. A KMB irodát érintő fejlesztés a Rendőrség kimunkált projektjavaslata, mely egy konkrét, fennálló problémát orvosol.
Dr. Szele Tamás r. főhadnagy
ORFK
Nemzetközi Támogatások Osztály
osztályvezető
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Naszvadi Balázs
Egyéb észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Az első prioritástengely első intézkedésében megjelenik ugyan az üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése, de véleményünk szerint nem elég hangsúlyosan és kevésbé
kirészletezve. A szakmai dokumentumban ugyanakkor igen hangsúlyosan és alapos kirészletezéssel találjuk meg, a harmadik prioritástengely alatt megjelenő
infokommunikációs fejlesztéseket. A fejlettebb megyék és térségek számára elsősorban már nem az alapinfrastruktúra fejlesztések a hangsúlyosak, fontosak, hanem sokkal
inkább azok a technológiai újítások bevezetése és informatikai fejlesztések, melyeket a GINOP kiemelten, hangsúlyosan kíván támogatni. A fejlesztések megvalósítása a
fejletlenebb, elmaradottabb megyékben is fontosak, de ott először a hiányzó alapinfrastruktúra fejlesztéseket kell megvalósítani. A hátrányosabb térségek gyorsabb
felzárkóztatását biztosítaná, ha az alapvető infrastruktúra fejlesztéseket kapcsolni lehetne komplex fejlesztések megvalósításával például az infokommunikációs fejlesztések
megvalósításához. A fejlesztések egymáshoz kacsolását, komplex beruházások megvalósítását nem csak a vállalkozások együttműködésének támogatásával, hanem a
fejlesztési tartalmak, támogatható intézkedések tetszés szerinti kombinálhatóságával történő komplex programok, beruházások támogatásával lehetne elősegíteni. A
megvalósult fejlesztések ne úgy valósuljanak meg, hogy azok a mai kor igényeinek már a beruházás megvalósításakor sem felelnek meg, nem képesek hatékony piaci
működésre. A gazdaságfejlesztésben követeljük meg a komplexitást, a szükséges alapinfrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódjon a szükséges technológiai háttér is. A
fejlesztések hosszú távú fenntarthatósága véleményünk szerint csak akkor garantálható, ha a gazdaságfejlesztési célú fejlesztések innovatívak, költséghatékonyak és eleget
tesznek a szükséges technikai és technológiai elvárásoknak. Az országos tervdokumentumban kitűzött foglalkoztatási cél (OFTK) megvalósításához erőteljesebben kellene
megjelennie valamennyi prioritástengely valamennyi intézkedése alatt a foglalkoztatás megtartás és növelés indikátor elvárásnak. A gazdaságfejlesztésre szánt fejlesztési forrás
jelentős mértéke alaposan átgondolt felhasználás mellett érdemi elmozdulást jelenthet a jelenlegi állapotból és már középtávon érzékelhető javulást tud biztosítani a
foglalkoztatottság területén.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
(i) A „Támogató üzleti környezet fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódóan:
Egyetértve a tervezett tevékenységekkel, mielőbb szükségesnek tartjuk a szabad vállalkozási zónák kialakításáról szóló döntés meghozatalát, annak érdekében, hogy a
szükséges fejlesztésekre való felkészülés (projektfejlesztés) mielőbb és megfelelő információk birtokában kezdődhessen meg. Veszprém megye érdekelt abban, hogy területén
– fejlesztési koncepciójával összhangban – szabad vállalkozási zónák létesüljenek.
Szintén szükségesnek tartjuk az országos szinten kiemeltnek nyilvánított ágazatok körének meghatározását, ennek kapcsán a megyék által saját koncepciójukban azonosított
kiemelt ágazatok és az országos szinten meghatározott ágazatok viszonyának, illeszkedésének tisztázását, harmonizálását, valamint annak meghatározását, hogy az adott –
kiemeltnek nyilvánítandó – ágazatok fejlesztésére milyen eszközök állnak majd rendelkezésre. Ezen a téren javasoljuk, hogy a beavatkozások szűkebb, az adott ágazaton belüli
tevékenységekre való összpontosítása helyett tágabb, az ágazatok működési körülményeit komplex módon támogatni képes eszközrendszer kerüljön kialakításra.

(ii) A „Tudásgazdaság fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódóan
Megyénk – hasonlóan néhány más megyéhez – kiemelt fontosságúnak tartja a K+F+I tevékenységek fejlesztését és ehhez megfelelő kiinduló alapokkal (egyetem, működő,
eredményes innováció-támogató tevékenységet végző klaszterek) rendelkezik. Kifejezetten fontosnak tartanánk, ha a program továbbfejlesztése során a kiemelt zónák
nevesítésre kerülnének, konzultálva a potenciálisan érintett megyékkel (és megyei jogú városokkal) és figyelembe véve az eddigi eredményeket, tapasztalatokat. Ezek alapján
kifejezetten számítunk arra, hogy Veszprém megye területén kiemelt növekedési zóna kerül kijelölésre, összhangban a megye fejlesztési koncepciójával.

(iii) A „Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül” prioritáshoz kapcsolódóan
SPECIFIKUS CÉL 1: Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása
„A prioritás keretében megcélzott fejlesztések kapcsolódnak a hazai és európai hálózatokhoz (pl. világörökségek, Euro-velo, Mária-út, Európa Tanács „Európai Kulturális Utak”
programjához)”
Ebben az esetben is egyetértünk a cél és a hozzá tartozó tevékenységek lényegi elemeivel, fontosnak tartjuk emellett azt, hogy mielőbb kerüljenek konkrétan megnevezésre a
támogatni kívánt fejlesztések (programok, kulcsprojektek), hiszen a megyei illetve térségi jelentőségű, a TOP-ból támogatni kívánt kisebb léptékű fejlesztéseknek ezekhez kell
kapcsolódniuk. (a programdokumentum szövege is megjelenít ennek igényét: „....elvárt, hogy a megvalósítandó projekt kapcsolódjon a környezetéhez, tehát más turisztikai
attrakciókkal, szolgáltatásokkal, kapcsolódó intézményekkel együttműködjön a megvalósítás és a fenntartási időszak során.”)
SPECIFIKUS CÉL 2: A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva
A Balaton térségének kiemelt kezelésével, a térség fejlesztéseinek potenciális Integrált Területi Beruházás keretében történő fejlesztésével különösen egyetértünk. Emellett
fontosnak tartjuk, hogy az OP stratégiájában – és erre alapozva a támogatható intézkedések tartalmában is - jelenjenek meg a háttértelepülések és a Balaton körüli városok
valamint a közvetlen Balaton-part sokrétű – a turizmus mellett a gazdasági, és közlekedési kapcsolatokra is kiterjedő - fejlesztésére irányuló szándék is. Kiemelten fontosnak
tartjuk a Balaton és a Bakony térségének összehangolt fejlesztését, ennek körében Veszprém MJV fejlesztéseinek pozícionálását.

(iv) A „Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódóan
„Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai” intézkedés leírása szerint „a nem állami szervezetek is megvalósítanak olyan komplex foglalkoztatási programokat,
amelyek nem a szociális gazdaság keretei között valósulnak meg, de valamilyen lokális gazdasági lehetőségre építve segítik a nem foglalkoztatottak munkához jutását”
Javasoljuk az ezen programok megtervezése és támogatásra való kiválasztása esetében a helyi – praktikusan a megyei önkormányzathoz rendelhető - döntési kompetenciák
kiszélesítését illetve annak megfontolását, hogy emiatt ezen programokat egységesen a területiségnek nagyobb szerepet szánó TOP-ban kellene végrehajtani , éppen a „lokális

gazdasági lehetőségek” jobb kihasználása érdekében.
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében
Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OP-ok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható
legyen az egyes fejlesztések szinergiája.

III. A tervezési folyamat tekintetében
Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra,
hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a
megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges
szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések
tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.
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Magyar Anna a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a megyei önkormányzatok alapvető feladatává
vált a területfejlesztés megyei szintű tervezése és koordinálása. A megyei önkormányzatok ezen feladatkörének része a 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei
területfejlesztési részdokumentumok elkészítése is.
A megyei tervezési folyamat fő célja, hogy e folyamat végeztével a megyék egyrészt képesek legyenek kijelölni a legfontosabb térségi, TOP-ból és ágazati OP-kból finanszírozható
kiemelt területfejlesztési irányaikat.
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Bónáné Hegedűs Szilvia
Egyéb észrevétel
Bónáné Hegedűs Szilvia
Az anyag és tartalomjegyzéke nehezen áttekinthető. A fő jegyzetcímek több esetben nincsenek összhangban a specifikus célokkal.
Fontosnak tartom a vidéki mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatását.
A tervezetben nem találtam meg nevesítve a versenyképes ágazatokat. Pozitívumnak tartom a hátrányos térségek támogatását.
Energiahatékonyság: pozitív járulékos hatás a munkahelyteremtés,valamint az építőipar is profitálhat a fejlesztésekből.
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Horváth Fruzsina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Javaslatom szerint, ne csak a jelenleg örökségi helyszínnek minősített területen lévő fejlesztések kapjanak támogatást. Ezen kívül pozitív kezdeményezés a balatoni turizmusra is
kiterjeszthető lépések kezdeményezése, hiszen ezek a fejlesztések jó hatással lehetnek az idegenforgalomra is.
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Kövesd Péter
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser KFt javaslatai a GINOP 2.2. pontjához
1.
Javaslat: javasoljuk living lab-ok (élő vagy életközeli) laboratóriumok létrehozását,
Indoklás:
A vállalkozások túlnyomó többségére, - a KKV-kra és a nagyvállalatokra egyaránt, - jellemző, hogy alaptevékenységként valamilyen termelő, szolgáltató tevékenységet folytatnak
és termékeiket, szolgáltatásaikat a piacon értékesítik. Vagyis a vállalat élete alapvetően a termelés, szolgáltatás és értékesítés A versenyképességnek viszont nagyon sok
vállalkozás esetében szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a vállalkozás K+F+I tevékenységet is végezzen. Vagyis a K+F+I tevékenységet úgy kell végezni, hogy a vállalat
közben éli szokásos bevétel szerző életét.
E kettősség gyakorlati megvalósítása érdekében fejlesztették az Unióban és a világ számos helyén un. living lab-okat (élő, vagy életközeli laboratóriumokat). Ezek a nyitott
innovációs megoldások közé tartoznak. Általában fontos jellemzőjük, hogy egyrészt virtuális hálózatuk és többnyire egy vagy több valóságos fizikai központjuk is van.
A living lab-ok így egyszerre jelentenek ösztönzést a vállalati K+F+I bevezetésére és az együttműködés fejlesztésére. Egy fontos példaként kiemeljük a nagyvállalatból és számos
egymással hierarchikus viszonyban álló beszállítóból alakult beszállítói hálózatokat (pl. gépjárműipar). E hálózatokra egyre inkább jellemző, hogy azokat a beszállítókat részesíti
előnyben, amelyek nem csak a gyártás, hanem a K+F+I területén is képesek az együttműködésre. Ráadásul ezeknek a hálózatoknak egyre jelentősebb olyan fejlesztési igényük
is van, amelyet elsősorban az egyetemi és más kutatóhelyek képesek kielégíteni. Ezen K+F+I-re és együttműködésre alapuló igényre (is) kínál megoldást a living lab. Ráadásul
az ilyen hálózatok sokszor kedvező lehetőséget biztosítanak a duális képzés gyakorlati megvalósítására különösen egyetemi hallgatók számára.

A living lab-ok egy másik feladata lehet helyi, járási vagy más területi termelő, szolgáltató és szociális intézmények és vállalkozások hálózatba rendezése annak érdekében, hogy
a K+F+I helyi, járási szinten is megvalósuljon, illetve ennek eredményei gyorsan hasznosuljanak.
A living lab-oknak van már európai hálózata (ENoLL). Az ehhez való csatlakozás lehetősége egyben esélyt biztosít arra, hogy a hazai living lab-ok illetve tagjaik/tulajdonosaik jobb
eséllyel integrálódjanak be az uniós K+F+I projektekbe.
2.
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. ponthoz
Javaslat: Hozzák létre a mini innovációs házak hálózatát a kisvárosokban és a nagyközségekben
Indoklás: A kisvárosi és községi vállalkozások és intézmények helyzete jelentősen eltér a nagyvárosiaktól. A nagyvárosok jelentős részében kialakult a K+F+I infrastruktúra. Pl.
egyetemek, kutató intézetek találhatók ezekben. Sokban van ipari és/vagy tudományos park. A nagyvárosi KKV-k jelentős része viszonylag koncentrált, nagyobb gazdasági
területeken dolgozik, lakása közelében sokuk nem tud, vagy nem akar gazdasági tevékenységet végezni. Így a vállalatok és az oktató/kutató intézmények között viszonylag
könnyen kialakulhat a kapcsolat.
Vidéken, mivel a földterületek átlagosan fajlagosan sokkal olcsóbbak a nagyvárosiaknál, ugyanakkor az egyetemektől, ipari parkoktól való távolság viszont viszonylag nagy, a helyi
vállalkozások jelentős része nem települ be a nagyobb központokba, hanem a vidéki településen – esetleg családi háza közvetlen közelében marad. A helyi intézmények pedig
szükségképpen a településhez vannak kötve. Előny viszont, hogy helyiek sokkal jobban ismerik egymást, sokkal könnyebben készek az együttműködésre. Így az innovatív nagy és
középvállalatok, ipari parkok illetve az egyetemek, kutató intézmények és helyi vállalkozások/intézmények között, - még az internetes hálózatok korában is, - sokkal nehezebben
alakul ki munkakapcsolat, mint a nagyvárosban.
Fenti hátrányok kiküszöbölése érdekében célszerűnek látnánk helyi mini innovációs házak, illetve ezek hálózatának létrehozását. (Ilyen mini innovációs ház például az általunk
2010-ben létrehozott, és azóta üzemelő Nagykovácsi Innovációs Porta). Ezek amellett, hogy elősegíthetik a helyi KKV-k, önkormányzati és civil szervezetek K+F+I
tevékenységének fejlődését még munkahelyeket is teremthetnek. Segíthetik mind a technológia intenzív kezdő vállalkozások létrehozását, a helyi vállalkozások beszállítóvá
válását, mind a helyi gazdasági, mint a szociális innováció fejlődését. A rendszer kiegészíthetné a helyi közösségi házak tevékenységét. Míg a közösségi házak elsősorban a
kulturális és közösségi tevékenységek megvalósítását segíti, addig az ilyen mini innovációs házak a helyi gazdaság és szociális szolgáltatások fejlesztését segíthetnék elő.
Ezek a házak mind magán tőkéből, mind közösségi beruházásból is létrejöhetnének.
Hasznos lenne, ha a helyi innovációs házak vagy egy részük egyben a living lab-ok valóságos központjává válna, és ezen központok hálózata jelentené egyes living lab hálózatok
valóságos központjait.
3.
Javaslat: javasoljuk a K+F+I konzekvens használatát a K+F és a K+F+I váltakozó használata helyett az egész fejezetben.
Indoklás:
A 2.2 fejezet váltakozva használja a K+F és a K+F+I fogalmat. Figyelembe véve, hogy gazdaság fejlesztéséhez közvetlenül csak a K+F+I eredménye képes hozzájárulni, az I
elhagyása a támogatott projektek előnyös hatásainak csökkentését eredményezheti.
Nagykovácsi, 2013. december 12.
Kövesd Péter
ügyvezető igazgató
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dr. Varga Balázs
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!

Az alábbi javaslatokat szeretnénk megtenni a GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) társadalmi egyeztetése során:

1) Javasoljuk, hogy a gazdaságfejlesztési pályázatok felhívásába minden esetben kerüljön be
az alábbi pont, amely lehetővé teszi, hogy a 25% feletti önkormányzati/állami tulajdonú gazdasági társaságok is indulhassanak az adott pályázaton:
"
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülnek,
cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro-, kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk
szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a
800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem
tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át
közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv
irányítja. "
Pl.: a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
címmel meghirdetett pályázati felhívásban (TÁMOP-2.1.3.A-12/1 ) sajnos a fenti pont nem szerepelt, ezért a a 25% feletti önkormányzati/állami tulajdonú gazdasági társaságok
nem tudtak rajta elindulni.

2) Az alábbi pályázati felhívásokat jónak találtuk és javasoljuk, hogy a 2014-2020-as időszakban a GINOP keretein belül hasonló feltételekkel kerüljenek pályázatok
meghirdetésre (folyamatos beadási lehetőséggel) :

GOP-2011-2.1.1/A - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése
GOP-2012-2.2.4 - Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása
TÁMOP-2.1.3.A-12/1 - Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban

3) Szerintünk a pályázati kitöltő programok, illetve az EMIR elszámoló felülete is megfelelően működnek,(a GOP-2011-2.1.1/A, GOP-2012-2.2.4 pályázatok beadása/elszámolása
kapcsán legalábbis jól működtek), ezért érdemes lenne ezeket a már "bejáratott" szoftvereket megtartani, illetve igény esetén ezeket továbbfejleszteni.

4) Javasoljuk az Új Széchenyi Programiroda országos hálózatának fenntartását a 2014-2020. közötti időszakra is: egy pályázat beadásakor/elszámolásakor sokat tudnak segíteni
a személyesen adott tanácsaikkal. Ráadásul a tanácsadók egyre nagyobb szakértelemre tesznek/tehetnek szert a munkájuk során: ezért indokolt lenne az így kialakult szakértői
gárda tudását a jövőben is hasznosítani.
Tisztelettel:
dr. Varga Balázs
RITEK Zrt.
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Budai Iván
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ)
A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) álláspontja szerint a tervezés folyamatában szükséges és indokolt figyelembe venni, hogy az ország jövője, nemzetgazdasága tartós
növekedési pályára állítása szempontjából milyen lehetőségek rejlenek a hazai vegyipar fejlesztését illetően, nevezetesen:
o a vegyipar milyen szerepet játszhat a 2014 - 2020-ig tartó időszakban a bruttó hazai termék bővülésének elősegítésében,
o milyen lehet a vegyipar szerepe a foglalkoztatás bővülésében,
o mit tehet a vegyipar az ország energiafüggőségének csökkentésében és az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklésében.

A vegyipar gazdasági-társadalmi jelentőségéről, súlyáról
A vegyipar hazánkban is hozzájárul a modern gazdaság minden ágazatának működéséhez, a gépjárműgyártás, elektronika, mezőgazdaság, építőipar, egészségügy alapvető
ellátója, fejlődésüknek része. Az új öko-iparok jórészt a vegyipari innovációt hasznosítják, a környezetvédelem, a szolár-technika, a megújuló energiákat hasznosító erőművek
mind a vegyipari termékek új generációit alkalmazzák.
A vegyipar 2007. év óta a nehéz gazdasági körülmények között is az ipari és a nemzetgazdasági átlag fölött teljesít, jelentős mértékben hozzájárul az ország pozitív
külkereskedelmi mérlegéhez, az összes ipari export 17 %-át adja. A teljes vegyipar a feldolgozóipar legnagyobb kibocsátású ágazata (2012-ben 4977 milliárd Ft), amely az ipari
hozzáadott érték 27 %-át állítja elő. A „szűkebb” vegyipar, azaz a vegyi anyagok és termékek gyártása (TEÁOR 20) 1260 mrd Ft kibocsátással a feldolgozóipar 5. legnagyobb
iparága. A piacvezető hazai vegyipari társaságok regionális jelentőségű és érdekeltségű vállalkozásokká fejlődtek az utóbbi két évtized folyamán. A vegyipar hazai szereplői
folyamatos beruházásokkal járulnak hozzá ahhoz, hogy Magyarország regionális központ, illetve regionális gyártóbázis legyen Európában. Ennek a folyamatnak a támogatása és
fejlesztése kulcsfontosságú a hazai export bővítése szempontjából is. Megjegyzendő továbbá, hogy több nemzetközi vállalat Magyarországon helyezte el a régiós értékesítési
központját és/vagy logisztikai bázisát.
A vegyipar – zárt rendszerű, automatizált technológiái okán - a kevésbé létszámigényes ágazatok közé tartozik, a teljes vegyipar kb. 75.000 főt (35% szellemi, 65% fizikai)
foglalkoztat közvetlenül, azonban a munkaerő kölcsönzésre, a kiszervezésre és az ágazat kiszolgálására specializálódott cégek foglalkoztatottsága további 30%-al növeli a
szakágazat által közvetett módon is érintett munkahelyek számát. A vegyipari foglalkoztatás társadalmi jelentőségét azonban növeli, hogy a vegyi anyag és vegyi termék gyártás
legnagyobb kapacitásai az ország kevésbé fejlett térségeiben összpontosulnak.
A vegyipar az ipari tevékenységek egyik leginnovatívabb ágazata, tevékenységét magas szakmai és biztonsági követelmények jellemzik. Ahol vegyipari vállalat működik és fejleszt,
ott támogatható nemzeti értékként, magas színvonalú műszaki kultúra alakul ki. Az ágazati K+F-ben a közvetlen foglalkoztatottak száma 2900 fő (2011).

Termelünk vagy szolgáltatunk?
Az elmúlt 20 év alatt nemzeti szinten a termelés és a termékkihozatal visszaesett, a szolgáltatások bővültek. A nemzetgazdaság hatékonyság-javulásához és a racionális
foglalkoztatás-bővüléshez elengedhetetlen a termelés, azon belül - és többek között - a vegyipar fejlesztése, az azt támogató K+F+I tevékenységek ösztönzése. A
termelésfejlesztést a minél feldolgozottabb, nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó termékkihozatal irányába kell ösztönözni, ez alapvetően nem kap hangsúlyt az NGM fejlesztési
terveiben.

A vegyipari fejlesztések infrastrukturális adottságai, lehetőségek
A vegyipari létesítményekben az elmúlt 20 év alatt a gazdasági rendszerváltás, a vegyiparral szembeni környezetvédelmi elvárások szigorodása, a multinacionális cégeknek adott
kedvezmények, stb. eredményeként egy olyan kiválasztódásra került sor, amelynek következményeként csak a versenyképes, környezetkímélő és csúcsminőségű vegyipari
terméket kibocsátó cégek maradtak/maradhattak talpon. Így a vegyipar hatalmas és részben kihasználatlan infrastrukturális adottságokkal rendelkezik, amelyekre alapozva
K+F+I tevékenységeik könnyebben és olcsóbban bővíthetőek, mint számos európai versenytársuknál. Ezt támogatja a hazai ipari és egyetemi szellemi háttér is, amelyek jelenleg
szintén kihasználatlan kapacitásokkal rendelkeznek. Az iparági K+F+I tevékenységet célzottan előmozdító, összehangolt támogatáspolitika sokat tehetne a meglévő adottságok
jobb kihasználása érdekében.

A vegyipari termelés / termékkibocsátás piaci kilátásai
Ma Magyarországon a piacon vásárolt vegyipari termékek igen széles skálája nem hazai termék, jellemzően a környező országokban készül. Minőségük nem csúcs-színvonalú, a
hazai gyártás megindítása / újraindítása esetén a piacszerzés éppen olyan gyorsan elvégezhető, mint amilyen gyorsan arról lemondtunk az elmúlt 20-25 év alatt. A vegyipari
termelés felfuttatása pl. a háztartás-vegyipari termékeket illetően relatíve kis befektetéssel elindítható, s gyors foglalkoztatás-bővülést eredményez. Hasonló eredményeket lehet
elérni - elsősorban a vegyipari kkv szektorban – a kisebb alapanyag igényű és nagyobb hozzáadott értéket képviselő – speciális és finomkémiai termékek gyártásának
támogatásával.

A hazánkban gyártott vegyipari termékek egyik igen fontos piaca az építőipar, amelynek sok éve tartó recessziója a vegyipar teljesítményét is kedvezőtlenül befolyásolja. Az
építőanyagok jelentős részét – a szigetelőanyagokat, a festékeket és ragasztókat, a nyílászárókhoz és egyéb épületgépészethez szükséges műanyagokat – a vegyipar állítja elő.
Különösen sajnálatos, hogy a korszerűtlen panelházak energetikai felújítása körében az állami támogatások gyakorlatilag megszűntek, holott a fűtéskorszerűsítés, az épületek
nyílászáró cseréje és a hatékony hőszigetelési megoldások alkalmazása révén valódi és tartós energiaköltség-csökkentést lehet elérni. Ezért a vegyipar üdvözli, hogy az NGM
tervezete az energia fejlesztési területek között az energia megtakarítás kiemelt tényezőjeként jelöli meg az épületenergetikát.
Támogatandó területnek tartjuk továbbá a belföldön elérhető alap- és adalékanyag bázis (homok, dolomit, kálcium-karbonát) minél szélesebb körű, környezetvédelmi és ipari
szempontból kiegyensúlyozott, kitermelését és felhasználását.

Fejlesztés és befektetés megtérülés
Nem csak a vegyiparra, szinte a gazdasági élet minden területére jellemző, hogy a szűkös nemzeti fejlesztési források elosztásakor, a pályázatok kialakításakor, egy-egy
pályázathoz csatolt forrástömeg meghatározásakor a befektetés-megtérülés nincs fókuszba állítva. Pedig ez egy kulcstényező mind a nemzet fejlődése, mind a GDP alakulása,
mind a következő időszakban újra jelentkező forrástömeg szempontjából. A termelésfejlesztés, vagy például az energetikai beruházások támogatása során az egyik legfontosabb
elbírálási szempontként a beruházás / befektetés megtérülés idejét kell(ene) meghatározni.

Energiahatékonyság, klímapolitika
Az ország tervezett energiahatékonyságának növelése, az ÜHG kibocsátás csökkentése gazdaságilag leghatékonyabban és időben leggyorsabban a nagyvállalatok ilyen irányú
fejlesztésével érhető el. E nagyvállalati körbe tartoznak a vegyipari nagyvállalatok, amelyek a fejlesztési adókedvezmények, a különböző pályázati támogatások igénybe vételével
egészítik ki saját forrásaikat fejlesztéseik és beruházásaik során.
E támogatási lehetőségek biztosítása és megfelelő diszponálása révén a gazdaságpolitika könnyedén garantálhatja az eredményeket nemzeti szinten. Nyilvánvaló, hogy az
elmúlt időszak azon gyakorlata, hogy a kis- és középvállalatok az adott fejlesztési feladatokhoz arányaiban nagyobb támogatást kapnak helyes és folytatandó, mivel beruházási
forrásokhoz jutásuk (az alacsonyabb szintű biztosítékok és egyéb dolgok miatt) nehezebb. Azonban a nagyvállalatok hosszú távú és stabil pályázati-támogatási rendszere, ha
arányaiban a támogatás kisebb is, mint a KKV szektornál, biztosítani fogja a nemzeti vállalásokat az energiahatékonyság-javulást és az ÜHG kibocsájtás csökkentést illetően.

Térségi fejlesztés, foglalkoztatáspolitika
A hazai vegyipar - többnyire - olyan területekre települt, amely területek mezőgazdasági hasznosítása a gyenge minőségű földek miatt nem jöhet számításba. Továbbá ezen
vegyipari létesítmények olyan területeken működnek, ahol a vegyipar jelentős foglalkoztató, s a mezőgazdaság nem (BAZ-, Komárom-Esztergom-, Veszprém megyei vegyipari
területek).
A vegyipar fejlődése, versenyképességének javulása szoros összefüggésben van az automatizálás és a számítógépekre alapozott folyamatirányítás fejlődésével és
fejlesztésével. Míg a nagy vegyipari üzemekben a fent említett fejlesztések révén jelentős foglalkoztatási bővülésre számítani nem lehet, inkább létszám-mérséklésre, a vegyipart
kiszolgáló iparágakban (gépgyártás, műszertechnika, informatika, karbantartás), valamint a nagyobb társaságokkal vevői vagy beszállítói kapcsolatban álló vegyipari kkv-knál a
nehézvegyipari fejlesztések indirekt foglalkoztatás-bővülést eredményeznek.
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ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,

hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.

- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
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‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Somorjai - Tamássy Zsolt
Egyéb észrevétel
Astrantia Kft. - Csemete Kertműhely
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:

- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
Tisztelettel:
Somorjai-Tamássy Zsolt
MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
1. Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája (205. oldal)
A listában nem szerepel a MEHI Nonprofit Kft. noha az anyagok véleményezésében folyamatosan részt veszünk, és észrevételeinkkel segítjük a GINOP elkészítését

A MEHI javaslata: A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. kerüljön feltüntetésre és bevonásra az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A MEHI 2011 óta működik és az energiahatékonyságban érdekelt hazai égek a partnerei. Azon dolgozik, hogy
hazánkban minél több energiahatékonysági beruházás valósuljon meg.
2. A támogatások által elérendő megtakarítások szintje (20. oldal)
A GINOP által a Nemzeti Reform Program alapján megjelölt 10%-os energiahatékonysági célkitűzés elavult, hiszen a Kormány felülírta a Nemzeti Reformprogramban foglalt
vállalást, amikor az Energiahatékonysági Irányelv keretében 2013 áprilisában Magyarország 17,5%-os energiahatékonyság-növekedést tűzött ki célul.
A Kormány által beadott anyag itt érhető el: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/hu_report2013_hu.pdf.
A magyar Kormány célkitűzése értelmében a primer energiafelhasználás a 2020-ra becsült „ölbe tett kéz” forgatókönyv szerinti 1349 PJ helyett csak 1113 PJ lesz, ami 17,5%os
csökkentést jelent.
Fontos megemlíteni azt, hogy a fent említett „ölbe tett kéz” forgatókönyv egészen biztosan nem reális, hiszen olyan növekedési ütemet feltételez, ami teljesen ellentétes az elmúlt
tíz év tendenciájával. Az 1113 PJ primer energiafogyasztási szintet akkor is alulmúljuk, ha a KEHOP egy forintot sem költ energiahatékonyságra.
Mivel a jelenlegi célkitűzés már lényegileg teljesült, és a GINOP támogatási összeget sem rendelt az energiahatékonysági beruházások mellé, ezért megbecsülni sem lehet,
hogy mekkora támogatási összeg jut majd energiahatékonyságra.
A MEHI javaslata: A GINOP tűzze ki célként, hogy hány PJ-t kíván elérni a vállalati energiahatékonysági beruházások támogatásával. A Hazai Hatékonyság program szerint pl:. a
kis- és középvállalatok beruházásaival évi 1-1,5 PJ primer-energiát takaríthatunk meg, amivel 2014 és 2020 között évente átlag 20 Mrd Forinttal csökkenthetnénk a vállalatok
rezsiköltségeit.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. Vállalati energiahatékonysági beruházások pénzügyi támogatása (148. oldal)
A tervezet csak áttekintés-szerűen mutatja be a pénzügyi eszközök felhasználását az energetika területén, számos kérdés merül fel a részletes megvalósulást illetően. Például,
milyen módon lesznek kombinálva a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások? Kell-e önrészt biztosítani a vállalkozóknak? Milyen garanciákkal lesz biztosítva a
hitelek visszafizetése? Lesz-e egy központi Energiahatékonysági Alap, amely hosszútávra, kiszámíthatóan biztosít forrásokat?
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a pénzügyi eszközök kidolgozására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők bevonásával alaposan végigelemezhetők
az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai. Javasoljuk továbbá a garancia-rendszerek részletes kidolgozását, és a közműszámlákon keresztüli garancia-biztosítás
lehetőségeinek kidolgozását (ez utóbbi megoldás egyúttal az energiaszolgáltatók energiahatékonysági kötelezettségeinek végrehajtását is
elősegítené.
A MEHI készített erről egy részletesebb anyagot is, ami elérhető itt: http://mehi.hu/projekt/az-energiahatekonysagi-beruhazasok-szamla-alapu-finanszirozasa).
2. A nem Uniós finanszírozási források alacsony részaránya (165. oldal)
A GINOP pénzügyi táblázata nem jelöli meg egyértelműen, hogy mennyi nem állami forrást kíván a GINOP bevonni az energiahatékonyság finanszírozásába. Nincsenek
megjelölve a fejlesztési banki források és üresen maradt magánfinanszírozás aránya sem. Ha azonban az uniós finanszírozás aránya 85-95%, akkor feltételezhető, hogy a
Kormány nem számít jelentős magánforrásokra. Ez hiba lenne, hiszen a régiós tapasztalatok is azt mutatják, hogy az energiahatékonysági beruházások finanszírozásába
hatékonyan vonható be a kereskedelmi bankok tőkéje, valamint a nemzetközi fejlesztési bankok forrásai. Összehasonlításul, az észt Kredex energiahatékonysági alap
forrásainak csak harmada származik uniós forrásból, a többit jelentős részben kereskedelmi bankok, illetve fejlesztési bankok biztosítják. Hasonló a helyzet az EBRD által
működtetett bulgár és román KKV-energiahatékonysági alapoknál, amelyek vissza nem térítendő uniós forrásokat kombinálnak állami, illetve magántőkével (a bulgár BEECIFF
programot lásd pl itt: http://www.beeciff.org/cms/en).
A MEHI által javasolt Hazai Hatékonysági Alap például csak 33%-os uniós forrás-aránnyal számol.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a magán-, illetve fejlesztési banki források bevonására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők, illetve a fejlesztési,
valamint kereskedelmi bankok bevonásával végigelemezhetők az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai, és meghatározható, hogy hogyan vonhatók be további források.
3. Pénzügyi eszközök az energetikai projekteknél (168. oldal)
A tervezet pénzügyi táblázata szerint a GINOP forrásokból (akár vissza nem térítendő, akár visszatérítendő) csak a fejletlenebb régiók részesülhetnek. (Ez egyébként nem köszön
vissza egyértelműen az anyag többi részében.) Az energiahatékonysági beruházások esetén a kedvezményes hitelek és garancia-alapok kapcsán ez indokolatlan megszorítás,
hiszen a KMR régió vállalatai ugyanabban a nehéz gazdasági helyzetben és szűkös hitelfelvételi környezetben működnek, mint a fejletlen régiók vállalatai. Az energiahatékonyság
terén adandó vissza nem térítendő támogatások pedig ahhoz szükségesek, hogy a vállalatok elkezdjenek foglalkozni egy olyan kérdéskörrel, amire egyébként nem lenne idejük,
illetve kapacitásuk – a karbonszegény gazdaság létrehozásához fűződő érdek pedig közérdek, ami ugyanolyan sikerrel szolgálható a KMR régióban, mint azon kívül.
A MEHI javaslata: A GINOP tegye lehetővé, hogy az energiahatékonysági beruházásokat támogató források, különösen a visszatérítendő források, legyenek elérhetőek a KMR
régió vállalkozásai számára is.
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kapcsolatos észrevétel
1. A vállalati energiahatékonysági beruházásoknál elvárt energia-megtakarítási eredmények (96. oldal)
A GINOP nem ad semmilyen fogódzót arra, hogy mekkora az az energiahatékonysági megtakarítási szint, amit a vállalatoknál el kívánunk érni 2020-ig. Bár ezen a területen
valóban kevés elérhető információ van, a Századvég készített elemzéseket az ipari energiahatékonysági potenciálra, ami kiindulópont lehet a becslésekhez:
http://www.szazadveg-eco.hu/files/kutatasok/Energiamegtakaritasi-potencial.pdf
A MEHI javaslata: A GINOP tűzze ki célként, hogy hány PJ-t kiván elérni a vállalati energiahatékonysági beruházások támogatásával. A Hazai Hatékonyság program szerint pl. a
kis- és középvállalatok beruházásaival évi 1-1,5 PJ primer-energiát takaríthatunk meg, amivel 2014 és 2020 között évente átlag 20 Mrd Forinttal csökkenthetnénk a vállalatok
rezsiköltségeit

2. A vállalati energiahatékonysági beruházásoknál elvárt foglalkoztatási eredmények (96. oldal)
Az energiahatékonysági beruházásoknál a GINOP nem említi meg ezek iparfejlesztési és munkahely-teremtési előnyeit, noha ezek igen jelentősek. Az energiahatékonysági
beruházások munkahelyteremtő képessége mind költséghatékonyságban mind volumenben összemérhető a turizmuséval, illetve a nonprofit vállalkozásokéval, amelyeket a
Partnerségi Megállapodás a legfőbb munkahely-teremtési forrásoknak tekint (az energiahatékonyság terén nagyon olcsón, állásonként kb. 1 M Ft forrás felhasználásával lehet
munkahelyet teremteni). Az iparfejlesztés tekintetében pedig, ha kiszámítható kereslet alakul ki egy hosszú-távú állami programnak köszönhetően, akkor lehetővé válik az
építőipari import kiváltása hazai termelési kapacitásokkal.
A MEHI javaslata: A GINOP egészüljön ki annak megállapításával, hogy az energiahatékonysági beruházásoknak támogatásának jelentős járulékos hatásai vannak a
munkahelyteremtés terén, illetve a hazai építőipar fejlesztését is elősegíti.
3. A vállalatoknál támogatandó intézkedések (98. oldal)
A tervezet a 3. intézkedés-csomag esetében nem fejti ki részletesen, hogy milyen energiahatékonysági intézkedéseket kíván támogatni.
A MEHI javaslata: A GINOP fejtse ki, hogy a vállalatoknál mind a gyártási technológia hatékonyságának növelése, mind a fűtés és melegvíz-előállítás, mind a világítástechnika
felújítása, illetve a szigetelés, valamint az energiafogyasztás-mérő, szabályozó rendszerek telepítése is támogatható. Fontos továbbá kiterjeszteni a támogatási lehetőségeket a
vállalati energia-auditokra, illetve az épületek, termelőeszközök energiahatékonysági felmérésére. A KKV-k energia-auditjainak támogatását az energiahatékonysági irányelv is
megköveteli, a GINOP jó lehetőség e kötelezettség teljesítésére
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kapcsolatos észrevétel
1. A turisztika és az energiahatékonyság együttes kezelése a 4. prioritásban (88. oldal)
A jelenlegi tervezet egy prioritásba helyezi az energiahatékonysági beruházásokat és a turisztikát. A két terület közötti kapcsolat számunkra nem egyértelmű és a tervezet sem
indokolja meg a két terület összekapcsolását. Ez, (a logikai problémák mellett) azért jelent gondot, mert így ugyanis nem becsülhető az energiahatékonysági piac várható mérete
a 2014-2020-a időszakban. Ameddig nem tudjuk megbecsülni, hogy mondjuk 2017-ben kb. hány m2 szigetelőanyagra, vagy hány db kazánra lesz szükség, addig nem
számíthatunk arra, hogy jelentős új hazai termelőkapacitások jönnek létre. Az energiahatékonyság és a turisztika két külön terület a termékek és a piaci szereplők tekintetében,
és a támogatottak köre is gyakran elválik.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy hozzanak létre külön épület-energetikai prioritástengelyt, amely a jelenlegi 4. prioritás-tengely 2. számú prioritásából. Ha ez nem lehetséges,
akkor legalább határozzák meg, hogy mennyi jut az épület-energetikára az 4. prioritás-tengelyből. Ez nagyban segítené az iparfejlesztést.
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Nagy Péter
Egyéb észrevétel
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Infokommunikációs Szakértői Bizottság (HTE ISZB) észrevételei
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0. verziójára
Általános megjegyzés: a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (a továbbiakban: HTE, vagy Egyesület) köszönettel veszi, hogy tagsága megismerhette és
véleményezheti a GINOP-ot.

Bevezetésként megfontolásra alábbiak áttekintését javasoljuk:
A szövegben szereplő sok rövidítés miatt megfontolandó lenne a tervezethez egy rövidítés- jegyzék csatolása.
• A GINOP igen nagy terjedelmű, nem könnyen áttekinthető tervezet. Számos ismétlődést tartalmaz, emiatt a tartalomjegyzéke is nehezen kezelhető.
• A tervezet elméleti és általános, valós ágazati igényeket és sajátosságokat nem tud figyelembe venni, ezért nem lehet biztosan megállapítani az ágazati prioritásokat.
• A tervezet a kiemeli az egyes ágazatok versenyképességének javítását, de az nem található meg benne, hogy melyek ezek.
• A tervezet sok speciális tevékenységet sorol fel, mint támogatásra érdemesnek ítélt fejlesztést (elektronikus közigazgatás, infokommunikációs fejlesztés, K+F, kulturális és
természetvédelmi örökség védelme stb.), de a szolgáltató versenyszféra fejlesztésének szükségességét nem fejti ki.
• Úgy véljük, a 2007-2013 közötti programidőszakra vonatkozó GOP tanulságait és eredményeit célszerű volna, mint bázist bemutatni.
• Az 1. pontban megfogalmazott három stratégiai cél nem származik az ugyanezen fejezetben levő SWOT-elemzésből. A 2. pontban a „Prioritási tengelyek leírása” c. részben
ugyan a tervezet megfelelően mutatja be a prioritási tengelyeket, (mint például a vállalkozások versenyképességének javítása, a tudásgazdaság fejlesztése, infokommunikációs
fejlesztések, természeti és kulturális erőforrások megőrzése) de a hét prioritás túlzottan bonyolult rendszerű. Indokolt volna az egyszerűsítés. Mindkettőben fontos szálat
képeznek a horizontális vonatkozások (pl: a logisztikai infokommunikáció).
• Az infokommunikációs szektor fejlesztése elengedhetetlen, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a horizontális jelentősége miatt a tervezetben szétaprózódik.
A tervezetben megfogalmazottakat célszerű volna összevetni az időközben megjelent 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozatban foglaltakkal, mivel az utóbbi kormányhatározat
lényegi változásokat tartalmaz. A GINOP keretéből ugyanis kiveszi az e-kormányzati fejlesztéseket és átteszi azokat az EFOP-ba. Ezzel az intézkedéssel a GINOP rendelkezésére
álló forrása 1/3-al csökken.

Részletes észrevételek
48. old. Ipari kutatóközpontok
A magyar innovációs rendszer egyik gyenge pontját jelenti azon intézmények hiánya, amelyek képesek az ipar számára használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során
teremtett tudást. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek bázisán olyan központok kialakítása, amelyek egy nyitott, minden gazdasági szereplő számára elérhető
együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+F tevékenység számára.

Főbb célcsoportok: K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, gazdasági társaságok.
Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti.
Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (természetes személy, gazdasági tár-saság, közfinanszírozású kutatóhelyek)
Kérdésünk: Miért maradnak ki az egyetemi kutatóhelyek?

52. old.
Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködés
Javaslatunk: A tervezetnek meg kellene említenie és fel kellene hívni a figyelmet azoknak a világméretű és európai szabályozási szervezeteknek a munkájára, amelyek
alapvetően meghatározzák az IKT-tevékenységet. Ilyenek:
- Nemzetközi Távközlési Unió (ITU),
- Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT),
- Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI).
Sajnálatos, hogy ezeknek a szervezeteknek a munkájában Magyarország mennyire alulreprezentált módon vesz részt.

59. old.
SPECIFIKUS CÉL 2: Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
Elvárt eredmények:
… A digitális gazdaság elmaradottsága, az IKT eszközök és szolgáltatások alacsony használati szintje akadályozza a termelékenység és a vállalati hatékonyság növekedését. Ez
alapján fontos beavatkozási terület az elektronikus gazdaság célirányos fejlesztése.
Javaslatunk: Célszerű lenne az utolsó mondat kiegészítése azzal, hogy ezt ösztönzéssel, és nem adminisztratív eszközökkel kell elérni. Ennek megfelelően az utolsó mondat
javasolt szövege:
Ez alapján fontos beavatkozási terület az elektronikus gazdaság célirányos fejlesztése, a szükséges ösztönzők kidolgozása.

62. old
Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése
Az intézkedés magába foglalja a piacképes hazai IKT vállalatok teljes eladási ciklusának támogatását / mentorálását (alapvető piaci információk, piacra lépési stratégiák
kialakítását és kijelölt célpiaconkénti megvalósítását, a célpiac jogi- adminisztratív és gazdasági környezetének bemutatását, kooperatív piaci lehetőségek felkutatását és
bemutatását, piacra lépés menedzselését – vásárok, egyéb bemutatók, B2B találkozók, stb., valamint a tapasztalatok gyűjtését, rendszerezését és megosztását).
Javaslatunk: Megfontolandó lenne a szabadalmaztatás támogatása is, amely a nemzetközi piacra lépés egyik kulcskérdése.

62. old
Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál
Szükséges az elektronikus szolgáltatások alkalmazási arányának növelése a kkv szektorban (B2B, B2G). A vállalati hatékonyság növekedése érdekében ösztönözni kell a
vállalkozásokat az elektronikus szolgáltatások és felhőalapú üzleti megoldások használatára, illetve virtuális vállalatok létrehozására. Az intézkedés révén nő azon elektronikus
alkalmazások igénybevételi szintje (pl. e-számla, e-aláírás, e-fizetés) a kkv szektorban, amelyek hozzájárulnak más vállalatokkal, illetve az állammal való hatékony
együttműködéshez, a vállalat belső és külső működésének javulásához, ezáltal javítva a versenyképességet.
Kérdésünk: Miért marad ki a célok közül B2C (Business-to-Customer)?
A kormányzat lesz-e olyan nagy megrendelő, hogy a kkv-nak hoz akkora hasznot a B2G bevezetése, mint a ráfordítás? Pl az USA-ban, ahol a kormányzat az egyik legnagyobb
megrendelő, ott a vállalkozások számára a B2G jelentős előnyt jelent. Ez nálunk is várható?

68. old.
3. intézkedés: Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések
Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése
Felhasználóbarát (gyors, kényelmes) elektronikus (G2B, G2B) állami szolgáltatások bevezetése a központi kormányzati, területi közigazgatási és bírósági intézményeknél
állampolgárok és vállalkozások számára.
Megjegyzés: (G2B, G2B) helyett valószínű (G2B, G2C) (Government-to-Business, Government-to-Citizen) a helyes.

69. old.
Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban
Magas színvonalú, egységes szabályozás alapján működő informatikai biztonsági megoldások, eszközök bevezetésének támogatása a kormányzatban, különös tekintettel a
felhőalapú megoldások terjedésére. Szükséges az általános biztonsági követelmények, szabványok, módszertanok kidolgozása, szakemberek képzése, a közszféra elektronikus
információs rendszereinek biztonságával kapcsolatos fejlesztések támogatása.
Megjegyzésünk: A felhőalapú megoldások, az ASP (Application Service Providing azaz alkalmazás-bérlet) bevezetéséhez az informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása
mellett elengedhetetlen a hálózat megbízhatóságának, magas rendelkezésre állásának biztosítása (megfelelő hálózat-tervezési és –üzemeltetési) eljárások segítségével,
különben sem a felhőalapú megoldások, sem az alkalmazás-bérlet bevezetése nem jár az elvárt előnyökkel.

70. old.
E-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
… Ellátórendszeren belüli horizontális (a betegellátás folyamatát, illetve a beteg rendszeren belüli "mozgását" követő) és vertikális adat kommunikáció és adat-áramlás
továbbfejlesztése, határon átnyúló e-Health rendszerekhez való kapcsolódás EU-s követelmények teljesítése érdekében. Egészséges életvitelt támogató elektronikus
egészségügyi megoldások, pl. távmonitoring, távdiagnosztikai és telemedicina alkalmazások fejlesztése, bevezetése és terjesztése.
A beavatkozásban tervezett akciók, programok:

• Nagy biztonságú, magas rendelkezésre állású, konszolidált IT infrastruktúra környezet biztosítása az egészségügyi intézmények számára
Megjegyzés: Itt is elengedhetetlen az átviteli hálózat megfelelő biztonságának és magas rendelkezésre állásának biztosítása; megfelelő szabályozással és operatív
ösztönzéssel.

72. old.
Intelligens városok
Javaslatunk: Kívánatos lenne a programba bevenni a közterületi WiFi lefedések kívánalmát. Amint a GINOP tervezet említi, az intelligens városok témaköre kapcsolódik az
Integrált Közlekedésfejlesztési Programhoz (IKOP). Nem tűnne haszontalan ismétlésnek, ha a GINOP megemlíti, hogy a digitális menetrend előírja intelligens közlekedési
rendszerek kiépítését (IKOP 25. old). Az IKOP foglalkozik városi utas tájékoztató rendszerek bevezetésével is (IKOP 23. old) anélkül, hogy megemlítené, hogy ez az „intelligens
városok témájába” tartozik. Ezt a GINOP-ban, itt kellene megtenni.

77. old.
Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között
Szükséges a leghátrányosabb helyzetű csoportok számára az Internet életminőség javító hatásainak biztosítása közvetlenül a lakhatási, élelmezési és munkaerő-piaci
segítségnyújtást követően. Ennek elérése érdekében lényeges
• az IKT, mint legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia fejlesztése;
• az IKT foglalkoztatási, e-egészségügyi, e-tanulási, kiadáscsökkentő, információszerzési, távoktatási, távmunka-végzési, e-ügyintézési, közösségi integrációt segítő
lehetőségeinek megismertetése;
• az IKT eszközök használatára való ösztönzés és az Internet használat igénybevételének megteremtése;
• minden hátrányos helyzetű célcsoport számára a közösségi Internet szolgáltató helyek használatára való ösztönzés, részükre ingyenes Internet használat biztosítása;
• az e-Magyarország Pontok, teleházak, könyvtárak, IKSZT-k egységes digitális írástudást célzó koncepció szerinti koordinálása, az ott dolgozó szakemberek egységes
képzésének támogatása (e-Tanácsadó hálózat fejlesztése);
• informális képzési hálózat kialakítása, amely nem a formális felnőttképzés eszközrend-szerével dolgozik;
• családi, helyi közösségi programok lebonyolítása.
Az első megjegyzésünk magára a fogalomra vonatkozik. A „digitális szakadék” a „digital gap” fordítása, holott az újabb irodalom, és az EU szóhasználata is inkább a „digital
divide”irányába mozdul, aminek a „digitális megosztottság” a megfelelője. Ez azért is lenne szerencsésebb elnevezés, mert az előbbi tévesen azt sugallja, hogy van „szakadékon
innen és szakadékon túl” és így az átjutás a szakadékon egyetlen mértékkel jellemezhető.
Az újabb kutatások abban megegyeznek, hogy a „digitális megosztottság” legalább két összetevővel jellemezhető a „hozzáférési megosztottsággal” (hozzáfér-e a szóban forgó
eszközhöz, hol, milyen gyakorisággal stb.) valamint a „használati megosztottsággal” (életminőségét javító célokra használja, vagy pl. csak internetes játékra). A lényeges
tennivalók felsorolása is – helyesen – ezt a gondolatmenetet követi. Ez még világosabban kifejezésre jutna, az alábbi szövegezéssel:
• az IKT foglalkoztatási, e-egészségügyi, e-tanulási, kiadáscsökkentő, információszerzési, távoktatási, távmunka-végzési, e-ügyintézési, közösségi integrációt segítő
lehetőségeinek megismertetése, ösztönzés azok használatára;
• az IKT eszközök használatára való ösztönzés és az Internet használat lehetőségének megteremtése;
Megjegyezzük továbbá érdemes azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy mit jelent valójában a „digitális szakadék”? Van-e hozzá rendelt mérték, ami az intézkedési terv hatására
„kisebbé” válik? És mennyivel válik kisebbé?
Tekintettel arra, hogy napjaink technológiájának éppen az infokommunikáció az egyik leginkább innovatív területe, ezért az ismereti különbség a jobbak és a tudatlanok között
rohamosan növekszik. Úgy tűnik, hogy az u.n. „digitális szakadék” menthetetlenül elmélyül minden országban és ez a tendencia a továbbiakban is folytatódni fog.

79. old.
Állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével
Mind a lakosság életminőségének javítása, mind a digitális gazdaság növekedése érdekében fontos az állampolgárok számára IKT alkalmazások, eszközök bemutatása.
Mindennapi életben használható innovációk elterjesztése, piacra jutásának elősegítése, felelős IKT használó gondolkodásmód kialakítása. E-kereskedelmet, piaci eszolgáltatásokat népszerűsítő kampányok, az e-aláírás, az e-számla és az e-fizetés terjesztése.
A beavatkozásban tervezett akciók, programok:
• tudatos IKT-használatot terjesztő programok, képzések támogatása, nyílt oktatási tartalmak alkalmazása;
• mindennapi életben használható IKT innovációk, felhőalapú szolgáltatások lakossági terjesztése kampány;
• tudatos állampolgári gondolkodás és önálló cselekvési és vállalkozási készség fejlesztése IKT eszközök és módszertan segítségével, képzéseken, speciális programokon
keresztül.
Megjegyzésünk: Üdvözlendő, és támogatandó az az akció, melynek célja a tudatos IKT használat támogatása, amely elősegíti, hogy minél nagyobb számú tudatos fogyasztó
legyen az IKT piacon, aki a saját maga számára az optimális megoldás mellett tud dönteni. A második tervezett akció azonban ennek a célkitűzésnek ellentmondani látszik,
amikor egy megnevezett szolgáltatás terjesztése mellett kíván kampányolni. Adott fogyasztói igény és szokások esetén, olyan földrajzi környezetben, amelyben a megbízható,
nagysebességű, mindkét irányban szimmetrikus internet hozzáférés költségei magasak, a mégoly innovatív felhőalapú szolgáltatás nem biztos, hogy a fogyasztó számára az
optimális. (A hálózati elérés és használat költségeit nyilván jelentősen befolyásolja az, hogy az EU Digitális Menetrend szerint 2020-ra elérendő cél, ” hogy minden magyarországi
háztartás és vállalkozás számára legyen lehetőség 30 Mbps le- és feltöltési sebességű szélessávú internetes kapcsolat elérésére.” (82. old.) megvalósításának költségeiből
mennyit terhelnek a fogyasztókra.)
Ezeket figyelembe véve talán jobb lenne az alábbi megfogalmazás:
• kampány a mindennapi életben használható IKT innovációk pl. felhőalapú szolgáltatások lakossági terjesztésére;

81. old.
Szélessávú infrastruktúra
„2020-ra el kell érni, hogy minden magyarországi háztartás és vállalkozás számára lehetőség legyen 30 Mbps le- és feltöltési sebességű szélessávú internetes kapcsolat
elérésére.”
Megjegyzésünk: A le- és a feltöltés bitsebességi követelményének azonossága érthetetlen. Szokásosan a letöltés sebesség-specifikációja nagyobb értékű, a feltöltésé pedig
kisebb. További kérdés, hogy a megadott 30 Mbps a garantált (minimális), vagy a névleges érték-e. Realitása az utóbbinak van (névleges érték).
Példaképpen bemutatjuk két kábel-internet átvitel kereskedelmi specifikációja.
UPC FiberPower 30 Letöltés [Mbps] Feltöltés [Mbps]
Névleges érték 30 3
Garantált (minimális) érték 10 1
UPC FiberPower 120 Letöltés [Mbps] Feltöltés [Mbps]
Névleges érték 120 10

Garantált (minimális) érték 30 4

84. old.
Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
Az állami szélessávú optikai hálózat fejlesztés és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása lehetővé teszi a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb állami
(vagy önkormányzati) intézmények fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához szükséges hálózati infrastruktúra biztosítását mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiákkal
lehetőséget teremtve a szuper-számítástechnikai megoldások terjedésének.
Megjegyzésünk: a szöveg helyesen „Az állami szélessávú optikai hálózat fejlesztés és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása lehetővé teszi a közigazgatási, egészségügyi,
oktatási, kulturális, egyéb állami…
Budapest, 2013. december 11.
Üdvözlettel:

Dr. Baksa Sarolta
a HTE ISZB eénöke
Dr. Huszty Gábor
a HTE elnöke
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Tömör Judit
Egyéb észrevétel
Nagyon fontos a kis- és középvállalkozások támogatása a helyi szinten is, hiszen remek munkalehetőség-teremtők lehetnek. Viszont nem csak a kezdeti időszakban kell őket
támogatni, hanem folyamatosan. Például a dolgozók permanens továbbképzése lehet ilyen falta támogatás tárgya.
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Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága Munkacsoport
Egyéb észrevétel
Összefoglaló
a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága Munkacsoportja által tett korábbi észrevételek és az operatív programok újabb, 3.0-s verziójához kapcsolódó észrevételek
A munkacsoport a GINOP VEKOP és TOP operatív programokat kapta meg véleményezésre, amelyeket ülésén megvitatott. Az ülésen elhangzottak alapján az operatív programok
2.0 tervezetéhez számos észrevétel került feljegyzésre. Lentiekben ezen észrevételek relevanciája kerül bemutatásra az OP-k 3.0 verziójában.
I. Általános észrevételek
Az OP-k 3.0 verziójában átvezetett javaslatokat köszönettel üdvözli a munkacsoport:
• legyen lehetőség a nagyvállalatok támogatására az operatív programok keretében
Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartva a következő kiegészítéseket tennénk:
• kérjük, hogy a munkacsoport vehessen részt a további tervezési folyamatban, a programok részletes kidolgozásában is
• munkaerő létszámának növelése ne legyen kötelezettség, ehelyett kerüljenek más indikátorok bevezetésre
o a létszám növekedését javasoljuk legfeljebb adatszolgáltatási jelleggel rögzíteni, az semmiképpen ne képezzen értékelési, illetve szankcionálási alapot
• az operatív programok célkitűzéseinek tartalma nem minden esetben egyértelmű
o az egyes intézkedések tartalmának további egyértelműsítése, használt fogalomkészlet egységesítése, definiálása javasolt
• GINOP és TOP közötti lehatárolás pontos tisztázása szükséges
o Egyértelmű lehatárolási elvként javasoljuk a vállalkozások számára elérhető fejlesztési források GINOP-ban történő, míg a közszféra kompetenciáját képző, az üzleti környezet
fejlesztését, vonzó üzleti környezet megteremtését célzó programok TOP-ban történő szerepeltetését
• „Kapuk nyitva hagyása”: Mindegyik OP-nél lényeges, hogy az energia hatékony építés, felújítás egyaránt támogatható legyen. Lehetne egy fő kategória, pl. „épületállomány
energetikai javítása”, amelybe definíció szinten beletartozna az új építés és a felújítás is.
A 3.0-s verziókhoz kapcsolódó újabb javaslatok:
• Tematikus koncentráció a célstruktúrában: A pályázati struktúra egyszerűségét, átláthatóságát szem előtt tartva javasoljuk, hogy egy típusú fejlesztés egy prioritásból, ez
intézkedésből lehessen finanszírozható. Pl.: jelenlegi tervezet szerint kiemelt ágazatba tartozó vállalkozás növekvő életszakaszban több intézkedésből (2, 4) pályázhat
kapacitásbővítésre.
• A pályázati felhívások meghirdetésének tervezésekor javasoljuk szem előtt tartani, és a stratégiában is megjeleníteni a tervezhetőséget, mint elsődleges szempontot. A jelenlegi
gyakorlattal ellentétben a felhívások „eseti jellegű”, szűk határidőkkel történő meghirdetése helyett több évre előre tervezhető struktúra kialakítása volna célszerű.
• Az allokált források nagyságának megfelelősége a jelenlegi, prioritás szintű megbontás alapján nehezen megítélhető. A felelős tervezés szempontjából mindenféleképpen
kívánatos volna a tervezett pénzügyi kereteket intézkedési szintre lebontva megjeleníteni a dokumentumokban, illetve amennyiben ezt a Bizottsági sablon nem teszi lehetővé, a
háttérkalkulációkat is közzétenni a társadalmi egyeztetés során.
II. GINOP
1.prioritás
Az átvezetett javaslatokat köszönettel üdvözli a munkacsoport:
• növeljük az I. prioritásra jutó forrás arányát 30%-ra a jelenlegi 22%-ról, lehetőséget biztosítva így nagyvállalatok támogatására is
o 28,6%, úgy, hogy a megújuló energetikai, illetve energiahatékonyságot célzó fejlesztések más prioritásba kerültek át
• közvetlen támogatások és egyéb pénzügyi ösztönző rendszerek kombinációja javasolt
o pénzügyi eszköz prioritás keretében különböző visszatérítendő támogatási lehetőségek alkalmazása lehetséges
Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartva a következő kiegészítéseket tennénk:
• legyen lehetőség hátrányos helyzetű térségekben regionális jelentőségű beruházások támogatására, mind kapacitásbővítő, mind zöldmezős projektek kapcsán (kiemelten
nagyvállalati projektek)

• megújuló energia kapcsán legyen támogatási lehetőség fejlesztésre, felhasználásra és előállításra külön, illetőleg kombináltan is
• kerüljön beillesztésre energiahatékonysághoz kapcsolódó tájékoztatási programok támogatása
• legyen lehetőség a beruházási támogatások és a forgóeszköz finanszírozás kombinációjára
o amennyiben forgóeszköz regionális támogatási jogcímen nem finanszírozható, javasoljuk más lehetőségek, pl. de minimis jogcím alatt történő támogathatóság vizsgálatát
2. prioritás
Az átvezetett javaslatokat köszönettel üdvözli a munkacsoport:
• egyetemek és kutatóintézetek projekt alapú támogatásának kialakítása, elősegítve a versenyszférával való együttműködést
o együttműködésben végzett K+F+I támogatása nevesítetten megjelent
• vállalati együttműködésben megvalósított komplex K+F projektek támogatása, az iparon alapuló, alkalmazható és eredményorientált együttműködések szubvencionálás legyen
cél
o együttműködésben végzett K+F+I támogatása nevesítetten megjelent

Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartva a következő kiegészítéseket tennénk:
• kiválósági szerződés jelenlegi formájával elégedettek a vállalkozások, javasoljuk annak változatlan formában való átemelését
• jövőbeli K+F szakemberek képzésének kiemelt támogatása (pl. mérnök, informatikus, vegyész)
o 2. prioritáson belül nem jelenik meg külön, javasoljuk az IKT-hoz hasonlóan feltüntetni
• projekt orientált fejlesztések támogatásának megvalósítása (a korábbi KKK-hoz hasonló)
o javasolt az együttműködések esetében a felsőoktatási intézmények megjelenítése is
4. prioritás
Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartjuk:
• lakhatás támogatása a munkaerő mobilitás növelése érdekében
• munkásszállók, bérlakás programok támogatása nem kizárólag a szabad vállalkozási zónákban (vállalati vagy önkormányzati kedvezményezettek részére)
• prevencióhoz, preventív diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó támogatások
5. prioritás
Az átvezetett javaslatokat köszönettel üdvözli a munkacsoport:
• duális képzés támogatása (ESZA): az elterjesztés mellett a képzés fenntartásának támogatása is (pl. tanárok képzése)
• A tanműhelyek létesítése vagy bővítése, kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása, az egyedi fejlesztési támogatásnál (149/2012. Korm. rendelet) előírt tanulószám
növekménynél (50 fő) lényegesen kevesebb növekményre, illetve fenntartására is támogatható legyen.
• iskolák és vállalatok közötti együttműködés támogatása
Az alábbi javaslatokat továbbra is fenntartjuk:
• szakképzési hozzájárulás eredeti formában történő visszaállítása
A 3.0-s verzióhoz kapcsolódó újabb javaslatok:
• A prioritásra tervezett összesen 1,8 Mrd Euro-t meghaladó forrás túlzónak tűnik azt is figyelembe véve, hogy ESZA típusú, soft jellegű tevékenységek finanszírozása tervezett,
melyek költsége lényegesen alacsonyabb az infrastruktúrafejlesztésnél. Javasoljuk a forrásallokáció felülvizsgálatát, illetve kérjük, hogy a pénzügyi keretek intézkedési szintre
lebontva szerepeljenek az OP-kban.
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Vértes Gerecse Közösség
Egyéb észrevétel
Általános vélemény:
A nem áttekinthető anyag megnehezíti a társadalmi vitában résztvevők hozzászólását. Sajnálatos, hogy az OP tartalomjegyzéke és az egyes szakaszok fő címei nem adnak
megfelelő eligazítást ahhoz, hogy a fő prioritásokat, az abban elérni kívánt célokat, az ahhoz vezető utat (intézkedéseket) be lehessen azonosítani. A fogalmak keverednek? Vagy a
fő fejezetek (PRIORITÁS TENGELYEK LEÍRÁSA) címei nincsenek összhangban a specifikus célokkal, amiket a 11. oldaltól a 20. oldalig összegeznek a SWOT tábla és az eddig
elkészült stratégiák alapján a GINOP intézkedéseiben speciális célként. A sok táblázatból egy hiányzik az elejéről, amely a teljes OP prioritás/cél/intézkedés/forrás rendszert
bemutatná. A 20. oldalnál kezdődő táblázatot javasolnám kiegészíteni ezekkel a fontos elemekkel, vagy egy önálló táblázatban mutassák be a GINOP felépítését. Az
alfejezeteknél általános, ismétlődő szövegek vannak a konkrét cél/intézkedés megnevezése helyett. (Pl. 2.1.2 és 2.1.4: „A vonatkozó speciális célok és az elvárt eredmények” Ehelyett akár be lehetett volna írni az I. prioritás/ 1. cél elnevezését is.)
Példa a rossz és értelmezhetetlen struktúrára:
l. 2. PRIORITÁS TENGELYEK LEÍRÁSA (28. oldal)
2.1.: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése
2.1.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (28. oldal):
„SPECIFIKUS CÉL 1: „Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése”
A SWOT elemzés után az 1. specifikus cél: „Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés”.

Észrevételek, javaslatok egy vidékfejlesztési egyesület szemszögéből
1. A vidéki vállalkozók nagy többsége mikrovállalkozó. Mivel a lakosság több mint 60%-a él vidéken, ezért fontos lenne, hogy a GINOP-ban is megjelenjen az ő támogatásukra
vonatkozó cél/intézkedés, olyan tevékenységekre, amely a VP-ben és a TOP-ban nem elérhető számukra. A 2007-2013-as tervezési időszakban is ez volt a legnagyobb probléma,
hogy arra hivatkozva maradtak ki a GOP támogatásokból a vidéken tevékenykedő mikrovállalkozások, hogy részükre ott van az EMVA/ III. tengelyben a mikrovállalkozás fejlesztés
jogcíme. Mint az is ismeretes, és a tapasztalatok ezt igazolták, az EMVA keretből igényelhető támogatások nagyon behatárolták a tevékenységeket, a támogatási kérelem
benyújtása évente egyszer volt átlagban elérhető, a HACS forráskeretétől függött, hogy a jó pályázatok kb. fél év után kaphattak-e támogatási határozatot. Eközben a városhoz
kötődő mikrovállalkozások folyamatosan nyújthattak be sokkal többféle tevékenységre fejlesztési igényt a GOP-ba, amelyet folyamatosan, 2-3 havonta bíráltak el. Ezeket a városvidék ellentéteket jó lenne a következő ciklusban kivédeni, és a kettős finanszírozás veszélyét elkerülendő– akár egy egyszerű nyilatkozattétellel, ha az informatikusok nem tudnak
erre a tényre szűrni - a vállalkozókra bízni, hogy melyik OP támogatását fogja igénybe venni adott fejlesztésre. Az EMVA támogatás egyetlen előnye volt, hogy magasabb
támogatási intenzitást tudtak érvényesíteni az ügyfelek. Legyen meg az átjárhatóság az OP-k között, amennyiben a HACs HFS/HVS ezt megfogalmazza a GINOP-VP között is,
ahogy az lehetséges a VP-TOP között CLLD tervezés esetén. Egyébként fél mondatban van erre utalás, de nem tűnik garanciális koncepciónak: 171. oldal. 4.1. „A GINOP-ban
sem CLLD, sem CLLD típusú eszköz használata nem tervezett, azonban az ITI eszközzel érintett területek fejlesztésének megtervezése, valamint a jövőbeli beruházások
végrehajtása szoros összhangban kell történjen a más OP-kból finanszírozott CLLD-vel érintett területekkel.”
Az átjárhatóságra van példa több prioritásnál is. Pl.:
28. oldal (1. prioritás: „…Ebből következőleg bizonyos típusú programok és beavatkozások esetében szükséges lehetővé tenni, hogy Közép-magyarországi régióbeli
kedvezményezettek is részesülhessenek e prioritás forrásaiból….”
134. oldal (6. prioritás): önkormányzatok esetében: …„A vállalkozások alatt nemcsak a KKV-kat értjük, hanem ebbe beletartoznak az önkormányzat tulajdonában álló
vállalkozások is (feltéve, hogy nincs lehetőségük piaci források bevonására). Az energiahatékonyság, megújuló energia használat területén az önkormányzatok és az

önkormányzatok társulásai is kedvezményezettek lehetnek, alapvetően a TOP hasonló célú beavatkozásainak vissza nem térítendő forrásainak kiegészítése érdekében.”…
2. Az álláskeresők önfoglalkoztatásának támogatással történő megoldása önmagában helyes, mégis átgondolandó a részletes szabályozásakor. A sok kényszervállalkozó nem
tud minden esetben jó, és piacképes terméket/szolgáltatást vállalkozásában beindítani, és a vállalkozások megszűntével ők munkanélküli segélyre/járandóságra sem
jogosultak, teljesen magukra lesznek hagyva, a szociális háló rájuk nem vonatkozik. Nagyon magasak a járulékok is, amelyet egy egyéni vállalkozónak, vagy főállású társas
vállalkozói tagnak be kell fizetnie önmaga után. Ez a befizetési kötelezettség a kezdeti időszakban akár a teljes bevételét is „elviheti”, és a későbbiek során is csökkenti azt a
jövedelmet, amelyet munkavállalóként el tudna esetleg érni.
135. oldal: „BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2: ERFA 5. cikk (8) a) Üzleti inkubátorok létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatásba, mikrovállalkozásokba és
cégalapításba való beruházások támogatása.”
Megjegyzés: Az inkubátorházakhoz kötődő intézkedésben lehetne azt az elvet kialakítani, hogy hasonló tevékenységet végző, jól működő és bővíteni szándékozó KKV-k
„leányvállalataként” hoznák partnerségbe az ilyen önfoglalkoztatást vállaló álláskeresőt.
3. A hitel és garanciaeszközök a bankokhoz kötődnek, az elmúlt évek gazdasági mutatói szerint nagyon nagy volt a hitelfelvevők kockázata. Sok vállalkozás emiatt ment csődbe,
miközben a bankokra ez nem volt jellemző. Az államnak kellene felvállalnia ezt a kockázatot, mert neki van viszonylagosan nagyobb hatása a bankokra, a kamatemelést jobban ki
tudja védeni, és hatásosabban tudja a vállalkozók érdekeit képviselni.
4. A gazdaságfejlesztés minden területén és ágazatában szükséges az előleg bevezetése, mert nagyon sok vállalkozás az utófinanszírozás miatt nem pályázik, és ezzel további
hátrányba kerül versenytársaival szemben. Az előleg járjon automatikusan, amelyet pl. a fejlesztés megkezdése utáni első kifizetési kérelemben már elszámol, de göngyölítetten
viszi magával tovább a fejlesztés befejezéséig. Pl. a Széchenyi kártya alkalmas erre is. Az ehhez történő hozzájutást kellene egyszerűsíteni, bürokrácia felesleges útvesztőitől
mentesíteni, különösen, ha nem az első elbírálásról van szó, hanem már a meghosszabbítási időszakban jár a vállalkozó.
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11) Építés vagy felújítás?
A felújítások és az új építések egyaránt fontosak. A mai magyar lakásállomány jelentős része nem alkalmas rá, hogy több száz évig gazdaságosan fennmaradjon, a száz éves
átlagos lakásélettartam elérése is többszöri, átfogó felújítást igényel.
A magyar lakóépületek elavultak, állapotuk nem megfelelő, energetikai színvonaluk esetenként siralmas.
- Magyarországon magas a komfort nélküli lakások száma.
- A lakásállomány 19 %-a panelból épült, energetikai szempontból
nem hatékony.
- Az állomány 5 %-a alapozás nélküli vályog épület.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
Jelentős azon lakóépületek száma, amelyek védett építészeti értéket nem képviselnek, és amelyek esetében a helyettesítő új építés a tartós minőséget hozó és gazdaságos
megoldás. Az épületek felújítása nem minden esetben a legjobb megoldás, Magyarországnak több új építésű, energetikailag korszerű, fenntartható lakásra van szüksége.
Szerkezeti probléma esetén az épület életciklusára vetítve általában nem gazdaságos megoldás a felújítás. Ha az építést kizárjuk a támogatott intézkedések közül, a legrosszabb
minőségű épületek nem fognak megújulni (ezeket nem éri meg felújítani), vagy esetenként gazdaságtalan intézkedések születnek az újjáépítendő épületek felújításával.
12) Jövőkép a pályakezdőknek
A fiatalok jelentős számban vállalnak munkát külföldön. Amennyiben nincsen jövőképük itthon, külföldön maradnak, nem itthonra fizetnek adót, TB-járulékot, az ország nyugdíj
rendszere is egyre inkább fenntarthatatlan lesz. A lakhatás alapvető emberi szükséglet. Hogy milyen körülmények között lakunk, alapvetően meghatározza az egyén és rajta
keresztül az egész társadalom testi-lelki állapotát, életét.
Modern bérlakások elérésének lehetősége, valamint a lakástámogatások alapvetően befolyásolják a fiatalak jövőképét, ezzel kapcsolatos döntéseit.
13) Bérlakásépítések
7. sz. alatti háttéranyagként bemutatjuk az uniós támogatásokkal és EIB-hitellel megvalósítható hazai bérlakás-építés finanszírozási rendszerét. 6. sz. alatti háttéranyagként
bemutatjuk az ezzel kapcsolatban előkészített építészeti programmodult.
Amennyiben évi 5.000 bérlakás épülne 10 éven keresztül, a hazai bérlakások aránya (jelenleg kb. 8%), hozzávetőleg 1 %-kal nőne. Ez %-ban nem nagy mérték, de a
rendszerváltás utáni legjelentősebb bérlakásügyi intézkedés lenne.
14) Egyes kiemelt szakmai háttéranyagok:
1. sz.: EU-források bevonása az energiahatékony és fenntartható építés számára: építőipari élénkítés érdemi költségvetési források nélkül a 2014-2020 közötti ciklusban
/Szakmai szervezetek közös kezdeményezése/
http://www.lakasepitesert.hu/upload/EU_forrasok_energiahatekony_epites_2012_11_06.pdf

2. sz.: EURÓPÁNAK AKTÍV LAKÁSPOLITIKÁRA VAN SZÜKSÉGE!
(Társaság a Lakásépítésért Egyesület, 2012)
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Europanak_aktiv_lakaspolitikara_van_szuksege_2012_10_18_TLE.pdf
3. sz.: A hazai lakáshelyzet, lakáspolitikai javaslatok rövid bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2009%2017%20KSH%20tabl%C3%B3k.pdf
http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok
4. sz.: A hazai lakóépületek képekben, KSH adatok alapján, részarányos bemutatással, szöveges kommenttel, energetikai értékekkel.
http://www.igylakunk.hu/galeria/magyar-lakohazak-kepekben
5. sz.: Lakásépítések 2013 I - III. negyedév értékelése
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Lakasepítesek_2013_TLE_ertekeles_3_kozlemeny.doc

6. sz.: Bérlakásépítés és építészet
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Berlakasepites%20es%20epiteszet%202010%2009%2013.pdf
7. sz.: Bérlakások építése – finanszírozási modellek bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2002%2004%20berlakasepitesi_modellek_v.doc
(A kifejlesztett Excel háttérkalkulátort kérésre megküldjük.)
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9) Az uniós lehetőségek illeszkedése a hazai otthonteremtési programhoz
Négy javaslatot fogalmaztunk meg a lakásépítések, lakásfelújítások érdemi élénkítésére, amelyek nem igényelnek hazai költségvetési pénzeket.
1./ A 2014-2020-as uniós támogatási időszak jelenleg folyó tervezése során el kellene érni, hogy a következő 7 évben épületenergetikai, településfejlesztési, munkaerőmobilitási, középület-fejlesztési céllal az uniós forrásokból a lakásfelújításokra, lakásépítésekre, valamint egyéb magasépítési intézkedésekre is jusson.
2./ Szükséges lenne egy épületenergetikai program leegyeztetése az EIB-vel. Lehetőség van rá, hogy épületenergetikai céllal építésre és felújításra EIB- (Európai Beruházási
Bank) források kerüljenek bevonásra, amelyekkel hazai költségvetési támogatás nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
3./ Szükséges lenne továbbá, hogy a Kormány a SZOCPOL-támogatást olyan szintre emelje, hogy az energiahatékony, legális lakásépítések áfa-tartalmát jutassa vissza az
építkező, új lakást vásárló gyermekes családoknak. A jelenlegi SZOCPOL mértéke még az áfa összegét sem adja vissza támogatásként, ilyen támogatás mellett nem működik a
rendszer.
4./ A lakásépítésekkel, lakásfelújításokkal foglalkozó központi hivatalra vagy kormánybiztosra lenne szükség. A KSH számaiból az látszik, hogy évszázados mélyponton van a
lakásépítések száma. Az elmúlt évtizedekben nem volt kiszámítható a kormányzatok lakásfejlesztési politikája.
Jelenleg is működő támogatás a lakáscélú előtakarékosság. A hatályban lévő kondíciókkal a kamattámogatási, SZOCPOL-rendszer érdemben nem működik. Az
Otthonteremtési Tanácsadó Testület keretében számos egyéb javaslat kidolgozásában működtünk közre. Kérés esetén ezeket a programokat is megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu

10) Javaslataink kiemelt programokra
Az épületek felújításának, építésének támogatására „Nemzeti Energiahatékonysági Program” és „Nemzeti Településfejlesztési Program” indítását javasoljuk. Ezek
összeegyeztethetőek az EU 2014-2020-as célkitűzéseivel.
- Nemzeti Energiahatékonysági Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület
Érdemes lenne integrálni a hazai és az uniós forrásból finanszírozott támogatásokat.
Érdemes lenne finanszírozási konstrukciót kidolgozni az EIB-vel (Európai Befektetési Bank), amely forint alapon, kereskedelmi banki folyósítással, hosszú távon, kedvező
(hozzávetőleg 3-5%) THM mellett tenné elérhetővé a programba illeszthető lakáscélú kölcsönöket.
A költség-optimalizált intézkedések érdekében szükséges a helyettesítő új építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe vonni, hiszen esetenként nem a felújítás, hanem a
helyettesítő új építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldás.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
- Nemzeti Településfejlesztési Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület
Ezek a beavatkozások jelentős része komplex városfejlesztési programokon belül, ún. Integrált Területi Beruházás (Integrated Territorial Investment, ITI) részeként valósítható
meg.
Állami, önkormányzati tulajdonú bérlakások építése mindkét programból finanszírozott komplex alprogram lehetne.
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8) Javaslatainak alapját képező uniós célkitűzések, politikák röviden
Javaslatainkkal az alábbi uniós célok eléréséhez szeretnénk hozzájárulni. Ezek az uniós célok megfelelnek a magyar érdekeknek is:
- Európai Építőipari Stratégia
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
1. cél: épületfelújítások az alacsony energiafelhasználású épületeket eredményező felújítások
2. cél: épületépítések az alacsony energiafelhasználású épületek építése
3. cél: ezekhez kedvezményes kölcsön biztosítása az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank, EIB) által rendelkezésre bocsátott, kedvező kamatozású, összesen
akár 120 milliárd eurót kitevő kölcsön felvételének ösztönzése.
4. cél: foglalkoztatási célok:
az EU-s munkavállalók több mint 10%-a az építőiparban dolgozik
5. cél: gazdaságfejlesztés
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely a GDP csaknem 10%-áért felelős
6. cél: kkv szektor helyzetbe hozása
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely főként a mikro- és kisvállalkozásokban húszmillió munkahely megteremtéséért felelős.
- Európa 2020 stratégia
(http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm)
1. cél: Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
3. cél: Éghajlatváltozás/energia
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
5. cél: Szegénység/társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
jelent.
- Az Európai Bizottság szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020 évekre szóló Partnerségi Megállapodására és programjai vonatkozásában („Pozíciós Papír”)
General Proposal 2011/0276 (COD),
CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra,
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

5.1.2. pont, Stratégiai megközelítés: tematikus célkitűzések
erdf proposal 2011/0275 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. cikk Beruházási prioritások
4. tematikus célkitűzés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérés támogatása minden ágazatban
beruházási prioritás:
Az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
beruházási prioritás: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása városi területeken
6. tematikus célkitűzés: Környezetvédelem (a városi környezet fejlesztése)
8. tematikus célkitűzés: A foglalkoztatás és a munkaerő-mobilitás ösztönzése (földrajzi és szakmai mobilitás támogatása)
9. tematikus célkitűzés: Társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem (leromlott városrészek fizikai és gazdasági megújítása, lakhatási problémák megoldása)
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5) Építőipari intézkedések az operatív programokban
Munkálkodásuk egyik központi gondolata az a tétel, miszerint évente hozzávetőleg 40.000 db energetikailag korszerű, jó minőségű lakást, családi házat szükséges felépíteni a
hazai lakásállomány elöregedésének megállításához.

Évi 10.000 lakás építése esetén ezt az adatot a lakásállomány 4,3 milliós számával összevetve azt látjuk, hogy ilyen lakásépítési számok mellett a hazai lakásállomány
hozzávetőlegesen 400 évente újulna meg, vagyis egy most átadott új lakásnak több mint 400 évig kellene állnia! A 2013. évi számok ennél is alacsonyabbak lesznek, idén
mintegy 6.700 új lakás átadása várható. A 2013-as lakásépítési adatok alapján több mint 600 év a hazai lakóépületek megújulási ciklusa.
A hazai lakásfelújításokra, energetikai korszerűsítésekre is hosszú távú program, éves felújítási célszám kitűzése indokolt. Mind az építések, mind a felújításoknál fontos, hogy ne
a rövid felfutások és visszaesések legyenek a jellemzőek, hanem az évek között kiegyenlített számú aktivitás történjen.
Az operatív programok a középület és magánépületek megújítására (felújítás, építés) érdemi forrásokat tudnak biztosítani. Az EIB-források lehetővé tennék alacsony kamatozású,
forint alapú lakáshitel bevezetését. A jelen gazdasági helyzetben az operatív programok és az uniós (pl.: EIB) finanszírozási lehetőségek biztosíthatnák a magasépítő iparnak a
kilábalási lehetőséget. 10.000 lakás felépítése hozzávetőleg 40.000 embernek ad munkát. Jelenleg évi 30.000 lakásépítés hiányzik Magyarországon. A felújításoknak is jelentős
munkaerő-igénye, gazdaságélénkítő hatása lenne.
Úgy gondoljuk, hogy a piacélénkítő hatású intézkedések, ezek kiszámíthatósága nagyon fontosak a hazai építésgazdasági szereplők számára. E nélkül a hazai építőanyaggyártás leépül, egy későbbi élénkülés esetén Magyarország a környező országokban működő gyártókapacitások termékeivel lesz ellátva.
6) Költségvetési bevételek a bruttó építési költségek %-ában
A költségvetési bevételek bevételek aránya a bruttó építési költségre vetítve:
I. ÁFA 27%-ból számolva: 21,25
II. SZJA, TB: 15
III. Többletfoglalkoztatáson keresztüli szoc. ellátáson megtakarítás (átl. 4 fő/lakás, 40.000 Ft/fő/hónap): 7
IV. HIPA (az összes vállalkozó összesen): 3
V. TAO:2
Összesen: 48,25
Kérés esetén a háttérkalkulációt megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu
7) EIB-források a hazai energiahatékony lakásépítésekben, energetikai lakásfelújításokban, középület-felújításoknál, -építéseknél
Ismereteink szerint az Európai Beruházási Bank (továbbiakban: EIB) kész egy olyan alacsony kamatozású, hosszú távú, forintalapú hitelkonstrukció kidolgozásában
együttműködni, amely lehetőséget biztosítana a hazai energiahatékony lakásépítési és lakásfelújítási projektek finanszírozására. Az EIB-vel való együttműködés révén
költségvetési támogatás (kamattámogatás) nélküli, kedvező kamatozású lakáscélú forrás válna elérhetővé.
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
Magyarország kihasználhatná az épületenergetikai céllal építésre és felújításra bevonható EIB (Európai Beruházási Bank) konstrukciókat, amelyekkel költségvetési támogatás
nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
A magyar költségvetés azért fizet(ett) hozzávetőleg évi 100 milliárd HUF nagyságrendű kamattámogatást, hogy a 6%-os kamatszinthez közelítsenek a hazai forint lakáscélú
hitelek. Európai országokban, piaci alapon 4% körüliek a lakáshitelek. Az energia hatékonysági felújításokra, energiahatékony építésekre hozzávetőleg 3 %-os THM mellett
lehetne, EIB finanszírozási háttérrel, forint alapon, kereskedelmi banki kihelyezéssel, hazai költségvetési támogatás nélkül lakáshitelt bevezetni.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Egyéb észrevétel
2) Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
3) Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája
Kérjük, hogy a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) 1996 óta működő szakmai szervezet. Az
Egyesület az építőanyag szakmával és számos civil szervezettel közösen azon munkálkodik, hogy a magyar lakásépítés, lakásfelújítás, az otthonteremtés ügye kedvező irányba
haladjon.

A TLE tagjai a legnagyobb hazai építőanyag gyártó cégek és szakmai szervezetek.
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tagok
A http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tanulmanyok honlapon nyomon követhetőek a TLE által 1999 óta készített lakáspolitikai, építőipari szakmai anyagok, javaslatok,
programok.
4) Hazai lakásépítési háttér röviden
2013 első három negyedévében a lakásépítési számok további 37 százalékkal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest.
Ilyen arányú visszaesés mellett 2013-ban hozzávetőleg 6.700 lakás fog épülni Magyarországon. Az évi 6.700 lakásépítés azt jelenti, hogy a hazai lakásállomány (4,39 millió)
megújulási üteme több mint 600 év! A 100 éves megújulási ütemhez évi 43.000 lakást kellene építeni.
A lakásépítésekre nem a lakásszám bővítése, hanem a lakásállomány megújítása miatt van szükség. A felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. A mai magyar
lakásállomány nem alkalmas arra, hogy több száz évig gazdaságosan üzemeltethető legyen.
A KSH által kimutatott „nem lakás célra” használt lakások nem jelentenek megoldást. Ezek részben irodák, részben üdülőtelepüléseken idényszerűen lakot nyaralók. Ebben a
kategóriában szerepelnek a feketén kiadott és „nem lakottnak” jelentett lakások is. A nem lakott lakások közül 162 ezer db 1946 előtt épült, 90 ezer db pedig komfort nélküli, vagy

ennél is rosszabb állapotú, jórészt gazdaságosan fel sem újítható. Ez az állomány nem oldja meg a hazai lakásállomány problémáját.
A lakásállományon belül 583.489 db olyan lakás van, amelynek a falazata vályog, vagy sár, ezek minőségéről nincsen közelebbi adat.
Külföldi példát nézve, lakosságarányosan Ausztriában hozzávetőleg hatszor annyi lakás épül, mint Magyarországon.
Az utolsó 90 év lakásépítései Magyarországon: http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok , 4. tabló. 2013-ban az utolsó 90 év legalacsonyabb magyar lakásépítési adata
várható.
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Egyéb észrevétel
1) Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél / prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a GINOP-ban (az 1.5, a 4.3 és a 4.4 intézkedéseknél) a „G” és az „L” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1.5 „Vállalkozások foglalkoztatás-orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 38. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését.
A 38. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási
feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése, az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi és munkaerő mobilitás
elősegítése, valamint a fiatal családok lakáshoz jutásának elősegítése érdekében)”.
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IVSZ
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 59. oldalon található „Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása” specifikus célhoz kapcsolódó eredményindikátor célértéke meglehetősen alacsony, mind az export
árbevételt, mind a az integrált üzleti folyamatokat alkalmazókat tekintve. A rendelkezésre álló források hatékony felhasználása esetén reális lehet ezen célértékek közel
kétszeresének elérése.
A 66. oldalon található „Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések” specifikus cél leírásából és így az intézkedés csomagból is hiányzik az a napjainkban az
adott kormányzattól egyértelműen elvárt megközelítés, hogy elsősorban az átláthatóságot (transzparenciát) növelő fejlesztések valósuljanak meg. Többek között ilyen lehet a
beszerzési rendszerek konszolidálása és modernizálása, megteremtve a kormányzati költések naprakész nyomon követhetőségét. Szintén ilyen fejlesztés lehet a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény (2012. évi LXIII. törvény) gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó e-kormányzati fejlesztések, hiszen a jelenlegi adatigénylési és adatközlési
gyakorlat esetleges és IKT eszközökkel érdemben nem támogatott.
A kapcsolódó eredményindikátorok a források nagyságrendjét tekintve sem ambíciózusak, a technológia fejlődést is figyelembe véve joggal várható el, hogy az e-kormányzati
szol-gáltatásokat használó állampolgárok aránya 2022-ben (!!) jelentősen több legyen, mint 60%.
Az output indikátor mellé nemcsak a kínálati oldalt megragadó, hanem a felhasználást is mutató indikátor felvétele is szükséges, pl: online szolgáltatást igénybe vevők száma.
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IVSZ
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Infokommunikációs fejlesztések prioritás 1. intézkedéséből (Versenyképes IKT szektor) javasoljuk az IKT innovációt kivenni és a GINOP Tudásgazdaság fejlesztése prioritásra
áttenni az erre szánt összeget. Tapasztalatok alapján az innovációk nagy többsége IKT tartalmú, így ilyenfajta lehatárolás a végrehajtás során több zavart okozhat mint amennyi
előny származhat az ágazati szereplők számára a dedikált felhívásokból. Tehát javaslatunk szerint minden innovációs beavatkozás a GINOP 2-ben legyen.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális fejlesztési statisztikai és monitoring rendszer megteremtése
érdekében a következő fejlesztéseket integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A makroregionális, Kárpát-medencei fejlesztések központi koordinációjának biztosítás a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és partnerei által.
• Nemzetstratégiai és gazdaságfejlesztési statisztikai és monitoring rendszer létrehozása Kárpát-medencei szinten (Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési és statisztikai
információs rendszer kiépítése).
• Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési és nemzetstratégiai megalapozó szakmai anyagok, módszertanok, programok és projektek tervezési, elemzési, értékelési, információs
és szakmai, valamint disszeminációs szolgáltatások célzott és kiemelt támogatásának biztosítása.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk nevesíteni a nemzeti gazdasági integráció erősítése érdekében önálló intézkedésként a Kárpát-medencei
Befektetési és Gazdaság-fejlesztési Alap (KMBGA) létrehozását és támogatását, valamint az alábbi fejlesztési programokat a prioritás forráskeretének minimum 10%-a,
maximum 15%-a mértékéig:
• Kárpát-medencei támogatás közvetítésben résztvevő pénzügyi közvetítő célzott fejlesztésének megvalósítása.
• Kárpát-medencei vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének célzott és kiemelt támogatása.
• Kárpát-medencei pénzügyi eszközök biztosítása az IKT, K+F+I, energetikai és egyéb gazdaságfejlesztési célú projekteknél önálló kiemelt program keretében.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális munkaerő-piaci, valamint szak– és felnőttképzési térség
létrehozása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Foglalkoztatás-központú, integrált munkaerő-piaci képzési, munkaerő-közvetítési és szolgáltatási hálózat kiépítése és működtetése a Kárpát-medencében.
• Kárpát-medencei munkanélküliek és inaktívak magyarországi és helyi munkába, illetve távmunkába állásának ösztönzése és támogatása érdekében kiemelt program célzott
megvalósítása.
• Kárpát-medencei gyakornoki és munkaerőcsere hálózati együttműködés.
• Kárpát-medencei fiatalok foglalkoztatásának és munkaerő-piaci integrációjának célzott programja.
• Hátrányos helyzetű Kárpát-medencei célcsoportok foglalkoztatása és szociális gazdasági fejlesztése célzott programjának megvalósítása.
• A Kárpát-medencében működő és terjeszkedő magyarországi vállalatok alkalmazkodó képességének célzott támogatása.
• Az egész életen át tartó tanulás rendszerének kiépítése a Kárpát-medencében.
• A duális szakképzési rendszer jó gyakorlatainak adaptálása a Kárpát-medencében.
• Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok kiterjesztése a Kárpát-medencében.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális turizmusfejlesztési és termálhasznosítás érdekében a következő
javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Kárpát-medencei kulturális- és természeti örökség védelem és turisztikai hasznosítás kiemelt program.
• Turizmus és gyógydesztináció fejlesztés, családi gyarapodási és egészség megőrzési program a Kárpát-medencében.
• Lelki, szakrális megújulási és zarándokút-hálózat fejlesztési program a Kárpát-medencében.
• TDM és turisztikai szakmai együttműködési program a Kárpát-medencében
• Termál- és földhő hasznosítási program a Kárpát-medencében.
• Vállalkozások megújuló energiafelhasználását és energiahatékonyság növelését szolgáló fejlesztések és energiahatékonysági szemléletformáló programok támogatása a
Kárpát-medencében.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális infokommunikációs tér kialakítása érdekében a következő
fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Versenyképes IKT szektor fejlesztése a Kárpát-medencében kiemelt program megvalósítása.
• Kárpát-medencei digitális gazdaságfejlesztési kiemelt program megvalósítása.

• Kárpát-medencei e-közig kiemelt fejlesztési program megvalósítása.
• Infokommunikációs ismeretek és készségek kiemelt fejlesztési program célzott megvalósítása a Kárpát-medencében.
• Kárpát-medencei szélessávú infokommunikációs infrastruktúra és hálózatfejlesztési kiemelt program célzott megvalósítása.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális K+F+I térség és együttműködés érdekében a következő fejlesztési
javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Nemzetstratégiai kutatások koordinációjának kiemelt programja minimum 40 milliárd Ft erejéig.
• Kárpát-medencei kutatói, fejlesztési és szakmai hálózati együttműködés.
• Kárpát-medencei kutatói- és fejlesztői kiválósági központok létrehozása.
• Kárpát-medencei vállalati K+F+I együttműködések támogatása.
• Kárpát-medencei K+F+I stratégiai együttműködések és kezdeményezések támogatása.
• Nemzeti- és nemzetközi K+F együttműködések támogatása a Kárpát-medencében.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális gazdasági és vállalkozásfejlesztési tér kialakítása érdekében a
következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Nemzetstratégiai gazdasági és vállalkozásfejlesztési részprogramok összeállítása Kárpát-medencei szinten.
• Befektetés-ösztönzés, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés biztosítása Kárpát-medencei magyar vállalkozások fejlesztése és együttműködésének erősítése érdekében.
• Megújuló, öngondoskodó, önellátó, autonóm térségi és helyi gazdaságfejlesztést támogató menedzsment rendszer kialakítása Kárpát-medencei szinten.
• Kárpát-medencei élelmiszeripari fejlesztési és értékesítési együttműködési program.
• Helyi termékek és szolgáltatások tudatos vásárlásának szemléletformálási programja (intézményi és lakossági szinten egyaránt).
• Kárpát-medencei termékvédjegy, termékpálya és termékpiac kialakítása.
• Az ipari kenderfeldolgozás integrált rendszerének létrehozása és fejlesztése a Kárpát-medencében.
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NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
Egyéb észrevétel
A NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET (NSKI) JAVASLATAI
A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK OPERATÍV PROGRAMJAIHOZ
A 2014-20-as időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) esetében lehetőség lesz a programterületen kívüli, de Union belüli projektek
megvalósítására, a két alap egyenként 15%-a erejéig. Az Európai Szociális Alap (ESZA) esetében alapvetően a transznacionális együttműködések keretében lesz lehetőség
határokon átnyúló támogatások biztosítására. Ez történhet külön prioritásban, vagy horizontálisan. Az ESZA esetében a programterületen kívüli, de Unión belüli területek
finanszírozására nincs %-os korlát. Ezen kívül az adott program ESZA 3%-a erejéig van lehetőség programterületen és Unión kívüli projektek támogatására.
Javasoljuk, hogy Magyarország a rendelkezésére álló Uniós fejlesztési forrásokat transzregionális, határokon átívelő, programterületen kívüli intézkedésekre az alapokról szóló
rendeletekben meghatározott mértékig vegye igénybe az alábbiak szerint.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Javaslatok az Operatív Program szövegének kiegészítésére:
4.4 (új, önálló alfejezeteként)
Az ERFA és az ESZA transzregionális, határokon átívelő felhasználása
A 2014-20-as időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) esetében lehetőség lesz a programterületen kívüli, de Union belüli projektek megvalósítására, az alap
15%-a erejéig. Az Európai Szociális Alap (ESZA) esetében alapvetően a transznacionális együttműködések keretében lesz lehetőség határokon átnyúló támogatások
biztosítására. Ez történhet külön prioritásban, vagy horizontálisan. Az ESZA esetében a programterületen kívüli, de Unión belüli területek finanszírozására nincs %-os korlát. Ezen
kívül az adott program ESZA 3%-a erejéig van lehetőség programterületen és Unión kívüli projektek támogatására.
Magyarország az ESZA és az ERFA forrásait a GINOP-ban transzregionális, határokon átívelő fejlesztésekre az alapok felhasználásáról szóló rendeletekben meghatározott
mértékig igénybe kívánja venni.
/Ebből következően a GINOP specifikus célterületeként kérjük meghatározni a programterületen kívüli (Unión belüli és azon kívüli) célterületeket is./
A 8. fejezet utolsó bekezdés önálló, új pontjaként:
A programterületeken kívüli (Unión belüli és azon kívüli) makro- és transzregionális fejlesztések koordinált és szinergikus megvalósításának biztosítása az arra kijelölt
kormányzati szervek révén.
11.4. új pontként javasoljuk a Partnerségi Megállapodás 1.5.4 (Horizontális politikák célkitűzései) fejezet átvezetését.
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Simon István
Egyéb észrevétel
1/ Tegyék lehetővé, hogy az egyéni vállalkozási formában működő cégek a 2014-2020 programozási időszakban valamennyi olyan pályázaton indulhassanak, amelyeket a
jövőben a KKV-státuszú vállalkozásnak írnak ki.

2/ A beszállítói tevékenységünk fenntartása érdekében folyamatos beruházásokra van szükség:
Ennek érdekében tegyék lehetővé, hogy a 2014-ben elinduló pályázatokat megelőzően azon cégeknél, ahol a szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt már a 2014. évi
pályázatok megjelenése előtt szükség van a termelésbővítő beruházások elindítására, azok a 2013.évi pályázati kiírások szabályai és formanyomtatványai szerint saját
kockázatukra adhassanak be előzetes pályázatokat, hogy ezáltal a 2014. évi pályázatok megjelenése előtt szükségessé váló gépvásárlások ne minősüljenek megkezdett

beruházásnak.
Természetesen ez a lehetőség együtt járna azzal, az előzetes pályázatokat majd aktualizálni kellene az új kiírások szerint.
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Zsámboki Zoltán
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Javaslatai

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány közel 20 éve foglalkozik mikrohitelezési tevékenységgel, így a rendelkezésünkre álló tapasztalatok és a helyi
viszonyok ismerete felbecsülhetetlen az olyan mikrofinanszírozási programok sikeres lebonyolításában, melyek a 2007-2013 költségvetési időszakban is megtalálhatóak voltak.
Az Alapítvány 2014-2020 időszakban is folytatni kívánja, azt az utat, melyen elindult, és minél több mikrovállalkozást kíván olyan forráshoz juttatni, mely javítja a kedvezményezettek
piaci versenyképességét és e mellett megerősíti a foglalkoztatási lehetőségeit.
Az Új Széchenyi Hitel Programban és a Kombinált Mikrohitel Programban közel négyszáz pályázó mintegy 2,4 Mrd Forint összegű visszatérítendő forrást igényelt az elmúlt három
évben. Jelenleg ebben a két programban mindösszesen 305 élő ügyletet tartunk nyilván, mely csaknem eléri a 1,5 Mrd Ft tőkeösszeget.
Az Alapítványtól mint Pénzügyi közvetítőtől elvárt szigorú és következetes hitelezési szabályzatok, eljárásrendek kialakításának és alkalmazásuknak köszönhetően a 90 napot
meghaladó hátralékkal rendelkező vállalkozások aránya nem éri el az 1 %-ot.
Két szempontból is meg lehet vizsgálni a fentebb megjelölt hátralékkal rendelkező ügyfelek alacsony arányát.
A finanszírozó szempontjából kedvező adat, mivel kevesebb kockázatokat rejt magában a hitelezés egy szigorúbb követelményrendszer felállítása következtében, ahol csak azon
ügyfelek kerülnek be a finanszírozásba, akik hitelképessége jó minősítést ér el, és ahol a fedezettség oly mértékű, hogy az nem veszélyezteti a kintlévőség behajtását.
A vállalkozások szempontjából kedvezőbb, a „lazább” hitelezési politika ahol a fedezetek és adósminősítési eljárásrendek kevésbé szigorúak. Ez esetben a Pénzügyi közvetítő
ugyan magasabb veszteségek mellett képes csak ellátni a feladatát, de szélesebb kör tud külső forrást igénybe venni a működésének fejlesztéséhez, fenntarthatóságához.
Ehhez az szükséges, hogy a pénzügyi közvetítő nagyobb mozgásteret, lehetőséget kapjon veszteségei finanszírozásában, melyre a kockázatmegosztás újragondolása nyújt
megoldást. Ezt már a közvetítői pályázatoknál lehet és kell szabályozni.
A fő cél ez esetben, hogy a támogatás a végső kedvezményezettnél jelentkezzen, nem pedig az intézményrendszerben olvadjon el.
Javaslatok
- „kombinált mikrohitel” program folytatása és kiterjesztése területi és gazdasági ágazat korlátozása nélkül a vállalkozásfejlesztési alapítványok bevonásával, akiknél maradhat a
jól bevált 10 +10 milliós konstrukció. A nagyobb pénzügyi közvetítők nyilván nagyobb hitelt is adhatnak.
- a hitelek tekintetében a legmagasabb hitelkamat jelenleg 7,9 %, mely várhatóan a következő időszakban az új programoknál jelentősen csökkenni fog. Egyrészről hitel ügyfelek
által fizetett kamatrészének csökkentése áldásos és támogatandó. Másrészről mivel a hitelezés kockázatokat rejt magában a finanszírozási veszteség megosztás átgondolása
szükséges, valamint a refinanszírozási kamat csökkentését is javasoljuk, mivel a kihelyezett hitelek kamatai is csökkennek
- beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzés lehetősége
- iparági korlátozások újra értelmezése (turizmus, mezőgazdaság)
- területi korlátozások csökkentése (minden vidéknek számít, ami nem főváros, vagy megyei jogú város)
- fiatalok és kezdő vállalkozások kiemelt támogatása akár a GINOP-ban, akár az EFOP-ban
Vélemény a fiatalok vállalkozóvá válásáról
A fiatalok vállalkozóvá válása nagyon fontos projekt Békés megyében. Mivel a fiatalok elvándorlása jellemző erről a területről, illetve kevés munkalehetőséget biztosít a térség, így
az önfoglalkoztatóvá válás már fiatal korban releváns kérdésként merül fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy igény van ilyen típusú támogatási rendszer kialakítására és
továbbfejlesztésére. Mivel Békés megyében a célcsoport is egyre szűkül – éppen a nagyszámú elvándorlás miatt – fontos a vállalkozóvá válás lehetőségének vizsgálata. Nagyon
sok fiatalt csak akkor lehet a vállalkozói út felé terelni, ha megfelelő anyagi és egyéb segítséget is adunk hozzá.
Alapítványunk konzorciumi partnerként részt vesz a Dél-alföldi régióban „A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása tárgyú pályázati felhívására” TÁMOP-2.3.6. pályázatban. Már
most 300 körüli érdeklődő van a vállalkozóvá válás iránt, amiből maximum 90 fő lesz, aki támogatással tudja elindítani vállalkozását. A jövőben évente hasonló számban lehetne
kielégíteni ügyfeleket, ami azt is jelentheti, hogy éves rendszerességgel lehetne kiírni hasonló paraméterű pályázatot, amely kb. 100 fő részére (300 M Ft évente) adna
lehetőséget vállalkozás indítására megyénként.
A jövőbeni program lebonyolítására az alábbi javaslatot tesszük:
- régiós szint helyett megyei szintre helyezni a pályáztatást, mivel egy régión belül is nagy eltérés mutatkozik a gazdaság fejlettségét vizsgálva. Ezen kívül a területfejlesztés a
megyékhez került, melynek részét képezi a vidéki vállalkozások segítése.
- az on-line kapcsolatok helyett személyes kapcsolatokra tenni a hangsúlyt a kiválasztás és a toborzás során
- a drága előkészítési járulékos költségek helyett a támogatottak számát növelni
- megyei szereplőkre bízni a projekt szakmai lebonyolítását (Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Munkaügyi Központ párosítása sikeres projektet ígérne)
- lehetőségként felajánlani (kombinált mikrohitel mintájára) a támogatás feletti hitel felvételét, amelyet opcióként lehetne beépíteni a programba. A hitelt kamatmentesen adni
úgy, hogy a felszámítható kamatot (5-8%) a hitelt nyújtó szervezetek kapnák meg a hitelkezelése fejében. A hitel felvételét nem terhelné a közjegyzői díj és az értékbecslés díja
sem, ezt is átvállalhatná a hitelt folyósító a hitelkezelésért kapott jutalék terhére. Nyilvánvaló, hogy nem a bankok támogatását javasoljuk, hanem olyan non-profit szervezetek
kiválasztását, akik több éves, ill. évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek a vállalkozások segítésében. Ezt a módszert sikeresen lehetne alkalmazni a kezdő vállalkozásokra is.
- helyi képzők, mentorok, szakértők, menedzserek alkalmazása (ez is munkahelyeket teremt és tart meg, illetve költséghatékonyabb)
- nagyobb rugalmasságra lenne szükség a projektben, hiszen a jelen programban sok a visszalépő az idő elhúzódása miatt (valaki 1 éve foglalkozott a kérdéssel, ez nagyon sok
idő)
- lehetőleg közbeszerzési eljárások ne legyenek a projektben, hiszen ezek is növelik a várakozási időt
- amennyiben megyei alapon történne a pályáztatás, úgy csak egy szervezettel kell a pályázónak kapcsolatban lennie, ez is a rugalmasságot és gyorsaságot eredményezné
- egy előszűrés után lehetne regisztrálni, amely a nem releváns regisztrációt előzné meg
- ügyfél barát környezet kialakítása lenne a cél, lemorzsolódás minimalizálásának elérése
Dr. Glózik Klára
BMVA ügyvezető, vidékfejlesztési szakértő
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Beliczay Erzsébet
Egyéb észrevétel
Levegő Munkacsoport hozzászólása

Véleményünk szerint a vállalkozásokat – tiszta piaci tevékenységükben - nem közvetlenül érdemes támogatni, mivel ez a legtöbb esetben versenytorzító hatású, és gyakran
elhamarkodott döntésekhez, piaci kudarchoz vezet, a „talált pénz” reményében. A piaci lehetőségek bővítésével, a kiszámíthatósággal, az adó- és szabályozó rendszerek
stabilitásával és az olyan új pénzügyi konstrukciókkal, mint pl. a JEREMIE alakítható ki olyan gazdasági környezet, amelyben a vállalkozások önállóan, felelősen dönthetnek a
fejlesztéseikről.
Mindezzel nem ellentétes kiemelt ágazatok, területek kijelölése és fejlesztésük támogatása, mivel ezek lehetnek a nemzetközi munkamegosztáson alapuló gazdaság hazai
hosszú távú fejlődésének alapjai. „A GINOP és a TOP dokumentumok alapján a 2014-2020-as ciklus fejlesztéspolitikájában megjelenik az ágazati fókuszálás lehetősége,
kiemelt ágazatok célzott támogatása. Ugyanakkor a dokumentumból nem derül ki, hogy milyen ágazati stratégia és prioritásrendszer mentén, mely ágazatok kiemelését célozzák
meg a fejlesztések. Megítélésünk szerint egy fejlesztési időszak eszközrendszerének tervezésekor szükség van az ezzel kapcsolatos célok rögzítésére és az OP-nak erre való
hivatkozására.” (Salamin Géza, MNB)
A piaci lehetőségek bővítésére, a kedvező szinergiákra példaként az OP-kkal egyidőben társadalmi egyeztetésre bocsátott Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégiát és az
épületfelújítási programot említjük. A Kárpát-medencével kapcsolatos előrejelzések alapján különösen időszerű hazánkban a felkészülés, az alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz. Ez a hűtési és klimatizálási igények fokozatos növekedésével is jár.
Elodázhatatlan az épületállományunk energiahatékony korszerűsítése, amellyel több évtizedes lemaradásban vagyunk. A beavatkozásokat részben a műszaki és klímavédelmi
előírások, részben a ráfordításokkal kapcsolatos megtérülési idők határozzák meg. Amennyiben a korszerűsítésekhez, a megújuló energiák alkalmazásához szükséges
berendezésekhez idehaza kibővítjük a gyártókapacitásokat, akkor az építőipar piaci lehetőségeinek növelése, az energia importfüggőség és a működési költségek csökkentésén
túl, a készülékgyártással további munkahelyeket hozhatunk létre és újabb hazai vállalkozások számára biztosíthatunk kiszámítható piacot. A rendszerváltás után leépült
épületgépészeti berendezés- gyártást, beleértve a természetes közegekkel működő klíma- és hűtőberendezéseket, javasoljuk a kiemelt fejlesztési irányok közé sorolni. Az
éghajlatváltozás következtében, tartós külpiaci lehetőségek is valószínűsíthetők e területen.
A GINOP 5. beavatkozási területe a fenntartható energiahasználatra irányul: a megújuló energia felhasználásának, energiahatékonyságának növelése, a helyi adottságokhoz
alkalmazkodó víz-, nap- és szélenergia, biomassza, geotermikus energia használatának ösztönzése.
„Egyetértve a terület kiemelt támogatásával fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a megújuló energiák hasznosítása kiváló lehetőséget nyújt a vállalkozások együttműködésének
fejlesztésére. Amellett, hogy mind a beruházói, mind a kivitelezői oldalon jellemzően kisvállalkozások vannak, a beruházások hatékonyságát jelentősen növeli a közös beszerzés
és kivitelezés, ide értve akár a közösségi napenergia parkokat is. Javasoljuk, hogy e téren fordítsunk kiemelt figyelmet a vállalkozások együttműködésének támogatására.”
(KAVOSZ Zrt. hozzászólásából)
________
Gazdaságunk gyengeségének egyik tartósan meglevő oka a hazai KKV-k tőkeszegénysége, a külső finanszírozási eszközökhöz való nehéz hozzáférésük. Nem képesek olyan
nyereséget termelni jelenleg, amelyből a beruházási hiteleiket piaci kamatokkal tudnák törleszteni. Minden beavatkozási területen fontos tehát hogy könnyebbé váljon a
Vállalkozások számára a külső finanszírozáshoz való hozzáférés (pl. JEREMIE).
Véleményünk szerint azonban, a vissza nem térítendő támogatások rendszere csak igen szűk területen fogadható el. Közvetlen támogatást csak a piaci alapon nem működő –
azaz elsősorban a közérdeket szolgáló – vagy túlzottan nagy kockázattal járó feladatok elvégzéséhez, új fejlesztési területek felfuttatásához szabadna adni. Ilyenek például a
műemlékekkel, természetvédelemmel kapcsolatos többletköltségek fedezése, a szakképzés, a K+F, egy-egy termékcsalád, klaszter stb. tevékenységi terület külső piacokon való
megjelenésének, közös marketingjének támogatása.
Javasoljuk az előző ciklusban jól vizsgázott pénzügyi eszközöknek, a jelenlegi operatív program tervezetben meghatározott 13%-os részarányát jelentősen bővíteni. A pénzügyi
eszközök ne csak a 6. sz. prioritási tengelyen jelenjenek meg, hanem a többi prioritástengely céljainak megvalósításához is alkalmazhatók legyenek. A már említett piaci és
közérdekű költségelemek együttes megjelenése esetén, kombinált konstrukciók kialakítását kell erősíteni. Ezekben a pénzügyi eszközök, a vissza nem térítendő támogatásokkal
együtt jelennek meg, hogy a pályázók, egyazon projekthez, kedvezményes hitelt és – a fent részletezett közérdekű feltételek teljesülése esetén - támogatást is igénybe tudjanak
venni. Fontos mindig szem előtt tartani azt az elvet, hogy közpénzeket csak a projekt olyan részére szabad adni, amelyek piaci alapon nem vagy csak túlzott kockázattal (pl. K+F)
végezhetők el.
Támogatjuk a pályázási rendszer egyszerűsítésére és hatékonyságuk növelésére irányuló módosításokat. A korábbi ciklusok tanulságai alapján a következőket javasoljuk:
1) A kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése. A tízkilókban mérhető, kötelező dokumentummennyiség jellemzi a vállalkozások, pályázók adminisztrációs
terheit.
2) Pályázatkezelési kapacitás bővítése. „A Közreműködő Szervezetek kapacitáshiányai és a vállalkozói projektek késedelme többnyire a kifizetési kérelmek és jelentések által
okozott adminisztrációs terhelésre vezethetőek vissza. Fontos tehát elsőként ezen aspektusból megtervezni a következő évek működőséi mechanizmusait, melye egyben a
technikai költségek csökkentését, a kapacitáshiányok és így a bírálatok időbeni elhúzódásának megszűnését is eredményezhetik.” (KAVOSZ Zrt.)
3) A „részvételre képesítés” erősítése. Nem elsősorban a normatív feltételek szerinti támogatás egyszerűsítését és az egységes eljárásrendet emelnénk ki, hanem a pályázók és
a pályázatot kezelők közötti interaktív kapcsolat erősítését. Az uniós források elsődleges célja, a területi és egyéb különbségek mérséklése, ezideig nem valósult meg, mivel a
hátrányos helyzet a pályázáson részvételi képesség hiányát is jelenti. A pályázati célokat nem lehetett szinkronba hozni a valós igényekkel. Fontos ezért a személyes konzultáció,
a folyamatos kapcsolattartás olyan ügyfélszolgálattal, ahol a megfelelően képzett (műszaki stb.) ügyintézők a projekt teljes időtartama alatt a pályázók rendelkezésére állnak, és
az indokolt módosításokat rugalmasan tudják kezelni. Erre a komplex pályázatok nagyobb lehetőséget adnak.
4) A közbeszerzés bürokratikus rendszerének, elhúzódásának megszüntetése. A közbeszerzést csak a feladat pontos műszaki terveinek és kalkulációjának elkészítése után
szabadjon kiírni. Ezzel csökkenthetők a túlárazások, a látszat-tenderek és az utólagos pótmunkák is. Olyan értékelési rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a
döntésnél az adott térség (önkormányzat) foglakoztatásának javítása plusz-pontokkal legyen támogatható.
5) A „lepapírozás” helyett a trükközések, a rosszhiszemű magatartás, a megtévesztés hatékony szankcionálása.
6) A pályázási kultúra, az ismeretek beépítése a köztudatba. A korábban az egyes pályázatokhoz rendelt - összességében jelentékeny - kommunikációs kötelezettségeket a
hatékony pályázásra képesítésre, szemléletváltásra, ismeretek bővítésére kellene fordítani – a média bevonásával.
7) Projektgenerálás, többlépcsős pályázatok. Közismert, hogy a megfelelő előkészítésre, az alternatívák mérlegelésére, a részletes műszaki és gazdasági tervezésre fordított
költségek a projekt során bőven megtérülnek. Mindezek elhanyagolása, a kapkodás pótmunkákhoz, többletköltségekhez vagy a projekt teljes kudarcához vezethetnek. Ezért
javasoljuk, hogy a műszaki tervezésre, megvalósíthatósági tanulmányokra, piaci elemzésekre megfelelő nagyságú források álljanak rendelkezésre. Emellett legyen minden
térségben és programra, nagyobb számú előkészített projekt „a fiókokban”.
„Nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a múlt tapasztalatai alapján, ezek a pályázatok (épületi energiahatékonyság, megújuló energiaforrások alkalmazása) nagymértékű
előkészítést, bonyolult adminisztrációt, mély műszaki és szakmai előkészületeket igényelt, ami miatt nagyon sok kis- és középvállalkozás inkább el sem indult ezeken a
programokon. Célszerű lenne egyszerűsítetten hozzáférhető, csomagokban, hazai gyártók által kínált lehetőségeket egybe forrasztva kínálni ezeket a programokat és
szigorúbban ellenőrizni majd a megvalósulás ezen feltételeit. Hazánk sajnos jócskán kullog az ilyen jellegű nemzetközi mutatók (megújuló energiák hasznosítása az EU-ban)
elérésében. Amennyiben egy vállalkozás nagyobb volumenű ilyen jellegű programban gondolkodik, úgy célszerű a projektek műszaki és szakmai előkészítése kapcsán előzetes
előkészítési támogatást nyújtani. Egy „projekt előkészítő alap” alkalmazásával mérhető és pontosabban tervezhető lenne a projektek várható sikeressége, idő- és költségkeretei.”
(KAVOSZ Zrt.)
___________
Javasoljuk a jelenlegi pénzügyi és szabályozási rendszer, valamint - eredményesnek bizonyult -nemzetközi tapasztalatok foglalkoztatásra és gazdaságra gyakorolt hatásának
összevetését. A források hatékony felhasználásához a gazdasági ösztönzők és szabályozási háttér jelentősen hozzájárulhatnak.
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Kerékpáros Kerekasztal

Egyéb észrevétel
Bevezetés
A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ), a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ), a Magyar
Kerékpárosklub (MK), a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ), a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) és a Magyar Természetjárók Szövetsége
(MTSZ) 2013. februárjában a magyar kerékpáros infrastruktúra, közlekedés és turizmus fejlesztése, a közlekedésbiztonság javítása, a hazai kerékpáripar fejlesztése, valamint a
kerékpársport eredményességének növelése érdekében létrehozta a Kerékpáros Kerekasztalt (KEKE), mint a fenti tevékenységekben érintett vezető civil szereplők tanácskozó
testületét. A KEKE 2013 nyarán elkészítette a Nemzeti Kerékpáros Koncepciót, amely dokumentum az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozóan a kormányzat számára
ajánlásokat fogalmaz meg a fent megjelölt témákban annak érdekében, hogy ebben az időszakban a kerékpározásra a lehető legtöbb forrás jusson, és ezek hatékonyan
legyenek felhasználva.
Az alábbi összefoglaló a Koncepció célkitűzései alapján tesz javaslatot az egyes Operatív Programok kerékpározást elősegítő módosítására.
Valamennyi Operatív Program
A Nemzeti Kerékpáros Koncepció célkitűzése:
A kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden releváns közlekedés-, település-, térség-, vidék-, gazdaság- és humánerőforrás fejlesztési projekt
esetében.
Javaslatok az OP-k kiegészítésére:
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény alapján „a közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton
közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek“. Az Operatív Programok jelenlegi tervezetei a fentiek alapján ennek a feltételnek nem felelnek meg. A tervezetek számos
ponton negatívan diszkrimináljak a kerékpárral közlekedőket. A fentiek alapján kérjük, hogy a kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden releváns
közlekedés-, település-, térség-, vidék-, gazdaság- és humánerőforrás fejlesztési projekt esetében.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Nemzeti Kerékpáros Koncepció célkitűzése:
• Térségi kerékpáros turisztikai útvonalhálózatok létrehozása 20 000 km hosszúságban komplex kerékpáros turisztikai projektek részeként: az országos rendszerbe illeszkedő
kitáblázással, kerékpárosbarát szolgáltatói hálózattal, információval, promócióival és eladható turisztikai termékekkel.
• A kiemelt országos nyomvonalak mentén 1000 km új létesítmény megépítése.
• Klaszter szinten szervezett kapacitásbővítés, innovatív termékfejlesztés, piacra jutás támogatása, piacfejlesztés, az induló vállalkozások inkubációja.
Javaslatok az OP módosítására:
Az kerékpáripar kapcsán a támogatandó intézkedések megfelelőek, de az intézkedéseket fókuszálni kellene:
• o meghatározni a kiemelt ágazatokat, pl. járműipar azon belül is a fenntartható közlekedéshez kapcsolódó alágazatok (pl. közösségi közlekedési eszközök, kerékpárok gyártása
stb.).
• o a vállalkozások életciklushoz kapcsolódó támogatása eseten a hanyatló vállalkozások támogatását át kellene gondolni, ez nem feltétlenül a leghatékonyabb módja a
támogatások felhasználásának.
• o az exportra termelő beruházások támogatását kiemelten kellene kezelni, támogatni.
A kerékpáros turizmus kapcsán a referenciák alapvetően megfelelőek, de pontosításokra lenne szükség
• o A hálózatosság mellet a projektek komplexitását (szolgáltatások bevonását, promóciót-marketinget) is elő kell írni, annak érdekében, hogy a közcélú beruházásokban a
nemzetgazdaság is profitáljon. Nem elegendő csak a kerékpárforgalmi létesítményeket fejleszteni, a leírás kiegészítése szükséges a kapcsolódó tevékenységekkel.
• o A hálózatok esetében a hálózatok hosszát indikátorként definiálni lenne szükséges és az EuroVelo mellett az országos kerékpárút hálózatot (OTrT)(vagy annak egyes) elemeit
is be lehetne ide emelni. A TOP csak a helyi és regionális kerékpáros útvonalakkal foglalkozik így az országos hálózatok kimaradnának, ha a GINOP nem támogatja a
fejlesztésüket.
• o Javasoljuk az EuroVelo helyes írásmódját használni.
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Bíró Albert elnök Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
Egyéb észrevétel
Áttanulmányoztam a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tervezetének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetés céljára
közzétett 3.0 változatát. Az operatív programot kiemelkedő jelentőségűnek találom abból a szempontból, hogy a 2014-20-as uniós tervezési ciklusra egyértelmű irányok legyenek
kijelölve, és a szükséges anyagi források rendelkezésre álljanak az információs társadalom magyarországi fejlődéséhez, továbbá ahhoz, hogy a GDP 12%-át megtermelő
információs és kommunikációs technológiai (IKT) gazdaság a jelenleginél is nagyobb arányban tudjon hozzájárulni az ország fejlődéséhez.
A tervezethez – elsősorban az IKT-t érintően – az alábbi észrevételeket teszem:
Általános észrevételek
• Annak érdekében, hogy a fejlesztéspolitikai és szakpolitikai stratégiai célkitűzések koherenciája biztosított legyen, elengedhetetlennek tartom, hogy összehangolják a GINOP 3.
prioritási tengelyének és a Kormány készülő szakpolitikai stratégiájának, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiának (NIS) cél- és eszközrendszerét. (A GINOP jelenleg utalást
sem tartalmaz a NIS-re vonatkozóan, kizárólag az ex-ante feltétek vizsgálatakor tesz róla említést.) A NIS deklarált célja, hogy átfogó képet adva a magyar információs társadalom
és IKT-piac jelenlegi helyzetéről, megfogalmazza a kívánatos célállapotot, és a 2014-20-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra szakmai irányokat, fejlesztési
súlypontokat jelöljön ki az infokommunikációs területre vonatkozóan. Célszerű lenne az is, hogy a NIS és a GINOP terminológiáját is egységesítsék – mind formailag, mind
tartalmilag.
A NIS és a GINOP 3. prioritási tengelye közötti koherencia erősítése érdekében javasolom a NIS pillérei és a GINOP vonatkozó fejlesztési prioritásainak összhangba hozását. A
NIS keretében meghatározott négy pillér, illetve a GINOP öt fejlesztési prioritása gyakorlatilag ugyanazon beavatkozási spektrumot fedik le, de eltérő struktúrában (a GINOP
„versenyképes IKT szektor fejlesztése” és a „digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása” prioritásai megfeleltethetőek a NIS „Digitális gazdaság” pillérének). Az eltérő
struktúra és terminológia használata nagymértékben megnehezíti a két stratégiai dokumentum által tervezett beavatkozások egymásnak való megfeleltethetőségét. A NIS
megvalósulásának érdekében minden egyes NIS támogatási (fiskális) eszközt meg kellene feleltetni egy GINOP intézkedésnek.
• A GINOP tervezete – nyilvánvalóan éppen munkaközi verziójából adódóan – jelenleg a helyzetelemzésre vonatkozóan igen korlátozottan tartalmaz csak megállapításokat. Ahhoz,
hogy a megfogalmazott beavatkozások megalapozottsága biztosított és megállapítható legyen, nélkülözhetetlennek tartom a jelenlegi viszonyokat bemutató részek kiegészítését,
továbbfejlesztését. Javasolom, hogy a 3. prioritási tengely tekintetében ehhez használják fel a NIS vonatkozó, részletes statisztikai adatokkal is alátámasztott megállapításait is.
Ezáltal már a beavatkozások indokoltságát megalapozó helyzetfelmérés területén biztosíthatóvá válik a két stratégiai dokumentum közötti összhang. A helyzetelemzés kapcsán
azt is javasolom, hogy a dokumentum térjen ki a korábbi operatív programok beavatkozásainak áttekintő értékelésére. A korábbi tapasztalatok bemutatása elősegítheti a jelenleg
tervezett beavatkozások alátámasztását, másrészről támpontot adhat a tekintetben is, hogy mi indokolta a korábban külön-külön operatív programokba (TIOP, EKOP, GOP) foglalt
beavatkozási területek egyetlen közös operatív programba történő integrálását.
• Az IKT-fejlesztésekre a GINOP a rendelkezésre álló források 9,89%-át allokálná. Fenntartva a korábbi verziók kapcsán már a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) jelzett
álláspontomat, mindenképp indokoltnak tartom a keret megemelését (illetve esetlegesen annak feltűntetését, hogy a pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése prioritás
keretében rendelkezésre álló források hány százaléka fordítható IKT típusú beavatkozásokra). Legalább a szakterület GDP-arányos részesedése mértékében lenne kívánatos
meghatározni a 3., IKT fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengely keretösszegét.
• Javasolom, hogy a GINOP a 3. prioritási tengely tárgyalása során térjen ki annak rövid bemutatására, hogy a többi operatív program esetlegesen milyen, az infokommunikációs
területet érintő és a GINOP-ból nem támogatott beavatkozásokat tartalmaz (így pl. az intelligens közlekedésfejlesztési beavatkozások, intelligens logisztikai, környezetvédelmi
rendszerek). Fontos lenne annak ismertetése is, hogy a többi operatív program részben vagy egészben infokommunikációs tartalmú beavatkozásai tekintetében mi a

lehatárolások rendező elve.
• Multi-fund finanszírozhatóság engedélyezése esetén javasolom annak vizsgálatát, hogy az államigazgatási folyamatok elektronizálását megalapozó folyamat felülvizsgáltára,
újratervezésére, szabályozására irányuló (ESZA finanszírozású) beavatkozások is kapjanak helyet a GINOP-ban a rendelkezésre álló források egyidejű megemelésével.
Semmiképpen nem lenne szerencsés ezen fázisok külön projektekben – esetlegesen külön operatív programok keretében – történő szétválasztása. Példa erre, hogy mind az
Emberi Erőforrások Operatív Program (EFOP) „Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése” intézkedés „közigazgatási informatikai
rendszerek együttműködésre való képességének erősítése” címet viselő alintézkedése, mind a GINOP „Állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése”
intézkedése tartalmazza az interoperabilitás megteremtéséhez szükséges fejlesztések támogatását. Amennyiben ezek az intézkedések szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
akkor nem szerencsés ezeket külön projektek, külön operatív programok keretében szétválasztani egymástól. Amennyiben viszont nincs ilyen szoros kapcsolódás, akkor mindkét
operatív programban javasolt rögzíteni, hogy a jogi, technikai, szemantikai és szervezeti fejlesztési feltételek megteremtésére irányuló beavatkozások közül az EFOP, illetve a
GINOP melyeket kívánja támogatni.
• A tervezet kiemeli, hogy a 3. prioritás tengely mely uniós kezdeményezésekhez kapcsolódik közvetlenül. Azonban a Digital Agenda 7 pillérére, illetve az „Új készségek és
munkahelyek menetrendjére” való hivatkozáson kívül az EU-s célkitűzéseket az ERFA és ESZA alapok 11 prioritási tengelyének bontásában is be kellene mutatni (mi
tartozik/tartozhat ide).
• A GINOP 5 fejlesztési prioritást (intézkedést) fogalmaz meg, ettől némiképp eltérő módon, a Partnerségi Megállapodásban más megfogalmazásban és kibővítve szerepelnek
ezen prioritások. Két eltérés kiemelését tartjuk fontosnak:
a) A „szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése” sokkal leszűkítőbb, mint a „megfelelő IKT hozzáférést biztosító infrastruktúra és hálózatok fejlesztése” megjelölés. Mivel
az ERFA prioritási cél világosan fogalmaz – „az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása” –, ez
nem kizárólag a szélessávú infrastruktúrát jelenti, hanem például az iskolai, könyvtári és egyéb közösségi hozzáférési helyek IKT felszereltségét, ingyenes elérési lehetőségét,
távmunkaházakat stb.
b) Ugyanígy nem indokolt az „infokommunikációs ismeretek, készségek fejlesztése” célkitűzésnél a Partnerségi Megállapodásban jelzett „közösségi hozzáférés erősítése”
célkitűzés kivétele. A NIS helyzetelemzése jól bemutatja azt a gazdag IKT közösségi hozzáférési hely és intézményi infrastruktúrát, amit eddig kiépített, fenntartott az ország, és
amelyre további értékhozzáadott szolgáltatásokat lehet fejleszteni.
• A 4. specifikus cél tekintetében javasolom az intézkedési céloknál és/vagy a tervezett akcióknál megemlíteni az alábbi társadalmi problématerületeket, célcsoportokat,
eszközöket is:
- idősek (65 év felettiek) internethozzáférési és -használati mutatóinak javítása,
- 45-65 év közötti, még munkavállaló korú népesség IKT-képességeinek fejlesztése,
- munkanélküliek IKT-képességeinek fejlesztése, oktatása,
- romák esélyegyenlőségének javítása az IKT eszközök segítségével,
- közigazgatási szolgáltatások és fontosabb közszolgáltatások ügyindításának lehetősége kistelepülési hivatalokban, intézményekben (kisposta, eMagyarország pont, könyvtár
stb.),
- e-közszolgáltatások és egyéb online közszolgáltatások akadálymentesítése a fogyatékkal élők számára,
- digitális írástudás és jártasság fejlesztése KKV-k számára.
• A GINOP előző verziói esetében az NGM felé már jelzett, a rövidítések kifejtésével, illetve a kifejtések hiányával kapcsolatos észrevételemet továbbra is aktuálisnak tartom.
Megfontolásra javasolom, hogy az olvashatóság és értelmezhetőség szempontjából vizsgálják át a tervezetet (pl. magyarázatok, szakmai terminológiai kifejezések stb.). Ezen
minőségi javítások a szakavatatlan olvasó számára is könnyebben érthetővé teszik az anyagot.
• Javasolom az intézkedéseken belüli beavatkozási területek számának – lehetőség szerinti – csökkentését, az egymástól tartalmilag csak nehezen elhatárolható programpontok
összevonását és a redundancia megszüntetését.
• Az informatikai, illetve hálózatbiztonság a kormányzati informatika témakörén túlmutató horizontális terület. Javasolom ezért annak megfontolását, hogy a GINOP ne csak a
kormányzati informatika területén támogasson információbiztonsági beavatkozásokat. (pl. internetes bűnözés elleni védekezés, gyermekvédelmi megoldások stb.). Nyilvánvalóan
a rendelkezésre álló források szűkös volta nem teszi lehetővé, hogy valamennyi infokommunikációs fejlesztési, beavatkozási terület támogatásban részesüljön, de a
beavatkozási területek szélesebbre tervezésével a GINOP a későbbiekre vonatkozóan tágabb mozgásteret hagyna a döntéshozók számára a források allokálása során.
• Az állami informatikai fejlesztések fogalom tartalma elég bizonytalan (és előzmények nélküli). Javasolom annak definiálását, hogy a GINOP milyen tartalommal használja ezt a
terminológiát.
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Bíró Albert elnök Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
Egyéb észrevétel
Részletes észrevételek
• (57. oldal) A tervezet szerint „az oktatás, egészségügy, szociális és kulturális ágazat IKT eszközellátottságát javító, új alkalmazások bevezetését szolgáló (ERFA)
infokommunikációs programok az EFOP-ban kerülnek lebonyolításra”. Ennek ellenére az „Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések” intézkedés alatt
megjelenik mind az „E-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”, mind a „Köznevelési és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és
tartalom fejlesztése” is. Továbbá az EFOP-ban – szemben a GINOP-ban rögzítettekkel – ezek a fejlesztések egyértelműen deklarálva nem jelennek meg. Javasoljuk, hogy a
lehatárolások rendezését követően mind az EFOP, mind a GINOP IKT-beavatkozásai, valamint a beavatkozások lehatárolásai is egyértelműen beazonosíthatóan jelenjenek meg.
• (57. oldal) Az elektronikus közigazgatás infrastrukturális fejlesztései az EFOP-ban rögzítettek szerint a GINOP-ban jelennek meg. Ugyanakkor a 2014-2020-as európai uniós
programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladatés hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat 9. a) pontja szerint az e-közigazgatás (e-government)
fejlesztésével összefüggő források az EFOP Jó Állam prioritási tengelye keretében kerülnek megtervezésre. A szükséges áttervezés után kiemelkedően fontosnak tartom a
lehatárolások egyértelmű meghatározását, illetve a jelentős változások miatt a dokumentumok ismételt véleményezésének biztosítását.
• (68. oldal) A 3. prioritási tengelyhez kapcsolódóan megcélzott indikatív fejlesztések kapcsán a következő kiegészítést javasolom: A "virtuális vállalkozások" (Virtual Enterprise")
létrejöttének segítése, a jogszabályi és gazdasági feltételek megteremtése mellett, a korszerű informatika eszköztárának az induló vállalkozások számára alkalmas pénzügyi
konstrukciókon keresztül történő hozzáférhető tételével.
• (77. oldal) A tervezetben a digitális szakadék csökkentése témakörben a következő található: „az e-Magyarország Pontok, teleházak, könyvtárak, IKSZT-k egységes digitális
írástudást célzó koncepció szerinti koordinálása, az ott dolgozó szakemberek egységes képzésének támogatása (e-Tanácsadó hálózat fejlesztése)”. A ténylegesen e területen
inaktív lakosság ezen az úton nem szólítható meg, ezt a tapasztalatok sajnos igazolják. Ezzel szemben a legidősebbek is telefonálnak, sőt használják az egyszerű informatikai
megoldásokat, mivel ma már a mosógéptől a televízió beállításáig szinte minden igényli a digitális kultúrát. Ezeknek az embereknek azonban nem ECDL-tanfolyam és Word
ismertető kell, hanem olyan célalkalmazások, egyszerű kezelői felületek, amelyeket tanfolyamok nélkül is használni tudnak.
• (78. oldal) Az "Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései" specifikus célhoz rendelt indikátorok kapcsán indokoltnak tartom a
célértékek felülvizsgálatát, még akkor is, ha a nagyon óvatos NIS-sel szemben itt már jobb értékek szerepelnek. Az EKOP OP-szintű indikátorában azt vállalta az ország, hogy
2015-re elérjük a lakosság körében az 50%-os használati arányt. (Ezt várhatóan el is fogjuk érni.) Ennek tükrében a 2022-re vállalt 60% túl alacsony értéknek tekinthető. Ez évi 1,4
százalékpontos bővülést jelent, ami az e-közigazgatás fejlesztése nélkül is elérhető. Ennek nagyságrendileg éppen a kétszeres ütemű bővülése figyelhető meg most is. A
vállalkozásoknál ugyanez a probléma: a 7 év alatt 6 százalékpontos használati bővülés vállalása álláspontom szerint túlságosan alacsony.
• (78. oldal) Az on-line kormányzati szolgáltatások esetében javasolom a postás, ill. a posta nevesítését az állampolgárokkal való hivatalos ügyintézésben. Erre a mai jogszabályi
környezet is lehetőséget biztosít.
• (79. oldal) Javasolom, hogy a GINOP 3. prioritási tengelyének támogatott beavatkozásai között kapjanak helyet a nyílt forráskódú szoftverekre épülő fejlesztések is.
• (79. oldal) Az „Elektronikus közszolgáltatások és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései” intézkedés célkitűzéseinél javasolom, hogy a GINOP térjen ki annak
bemutatására, hogy az EKOP támogatásával megvalósult, illetve folyamatban lévő horizontális fejlesztéseinek eredményei (azonosítás, elektronikus fizetés, KKIR, más SZEÜSZök stb.) közül melyekre kíván építeni a tervezett új fejlesztések során.

• (79. oldal) A 3. intézkedés kiegészítését javasolom a következővel: védelmi igazgatás (katasztrófavédelem, gazdaságfelkészítés) informatikai hátterének fejlesztése
• (79. oldal) A 3. célkitűzés indoklásában nem jelennek meg az e-közigazgatás új hívószavai (nyitott kormányzás, adatrengeteg, participáció stb.), azok a várható trendek, disruptív
technológiák (felhő stb.), amelyekre reflektálva érdemes fejlesztéseket tervezni.
• (79. oldal) A területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejlesztését célzó beavatkozás esetében a „területi államigazgatás” megfogalmazás
jelentősen leszűkíti az érintett közfeladat-ellátó szervezetek körét. Kérdés, hogy pl. a független államhatalmi vagy igazságszolgáltatási szervek, rendvédelmi szervek kizárása
konkrét stratégiai cél-e, vagy csak megfogalmazásbeli problémáról, szűkítő értelmezésről van szó. Javasolom a megfogalmazás pontosítását, ill. szükség szerinti kiegészítését.
• (79. oldal) Az ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálását célzó beavatkozással kapcsolatban kérdésként merül fel, hogy az „ágazati
intézményrendszerek” megfogalmazás pontosan mire utal. A nem ágazati intézmények (pl. Miniszterelnökség, ÁSZ, GVH) kiesnek a potenciális kedvezményezetti körből?
• (80. oldal) Az „Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése” beavatkozás keretében javasolom szerepeltetni a felhőalapú szolgáltatások
fejlesztését szolgáló, illetve az informatikai szolgáltatások és (ügyviteli, irodai, gazdasági támogató stb.) szoftverek ASP formában, illetve SaaS szolgáltatás keretében történő
elérhetővé tételét biztosító akciókat, programokat is.
• (80. oldal) A hatodik beavatkozás „az informatikai biztonság és hálózatbiztonság javítását célozza a kormányzatban”. Javaslom az „a kormányzatban” kiegészítés elhagyását.
Ennek hiányában IT biztonsági fejlesztési intézkedéseknél a későbbiekben nem lennének célcsoport-intézményként értelmezhetők a Kormány direkt irányítása alatt nem álló,
egyéb közfeladatot ellátó szervezetek (pl. bíróság, ügyészség), ami álláspontunk szerint nem lehet cél.
• (80-81. oldal) A területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejlesztését célzó beavatkozás esetében nem egyértelmű, hogy a „belső és külső
folyamatokat” hogyan kell érteni, azok „back office” és „front office fejlesztéseket céloznak-e. Javaslom az értelemzavaró megfogalmazásbeli pontatlanságok korrigálását, vagy
intézkedések összevonását pl. egy „Back office és front office infrastruktúrák, rendszerek, szolgáltatások és szolgáltatási tartalmak fejlesztése” cím alatt.
• (81. oldal) A 3. prioritástengelyhez kapcsolódó indikatív fejlesztések között a következő pontosítást javasolom: Teljes intézményrendszeri intelligens elektronikus eszköz alapú
betegazonosítási rendszer bevezetése.
• (85. oldal) A hálózatfejlesztési részben az általános országos szint, majd az attól külön kezelt kormányzati hálózatok konszolidációja szint között nem teljes az összhang. A
kormányzati szintnél a jelenlegi folyamatok továbbélése látszik dominálni a 2014-2020 közötti igények figyelembevétele helyett. Az országos fejlesztésre vonatkozó rész (84. oldal,
intézmények hozzáférése rész) nevesíti a vezeték nélküli hálózatot mint célt, a kormányzati szinten azonban ez már nem jelenik meg. Ez azért gond, mert a fejlesztéseket már
most is nehezíti a szükséges mobil, illetve helyi vezeték nélküli hálózati szolgáltatások korlátozott elérhetősége (ebből a szempontból mindegy, hogy technikai vagy anyagi
korlátról van szó). Feltétlenül szükséges lenne tekintettel lenni a fejlődési irányokra, és a vezeték nélküli elérhetőség biztosítását is célként kezelni.
• (85. oldal) Az államnak valóban szüksége van kiemelt biztonsági igényű hálózati és egyéb szolgáltatásokra, de ezt nem logikus csak a készenléti szervekhez kötni. A mostani
szövegezés szerint továbbra sem lesz a kor követelményeinek megfelelően megoldva a minősített adatok elektronikus kezelése a kormányzatban, nem kap támogatást a
védelmi igazgatás egyéb területe, csak egyedileg fejlesztendők a magasabb biztonsági igényű rendszerek, mert a központi célok között csak a készenléti szervek igénynek
kielégítése szerepel.
• (86. oldal) A 4. specifikus céllal (infokommunikációs ismeretek, készségek növelése) kapcsolatban javasolom a „közösségi hozzáférés erősítése” célkitűzés beemelését (még
ha a célkitűzés indoklása meg is említi a közösségi IKT hozzáférési helyek megemlítését).
• (90. oldal) A 4. specifikus cél kapcsán indokolt lenne hangsúlyosan megemlíteni a dokumentumban az infokommunikációs oktatás új alapokra való helyezésének fontosságát
a közoktatásban annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki úgy egyes évfolyamok az iskolapadból, hogy nem kapnak egyetlen óra informatikai képzést sem az adott tanévben.
Javasolom a tervezett akcióknál megemlíteni az alábbiakat:
- 2020-ra minden osztályteremben legyenek digitális eszközök,
- terjedjen el a köz- és felsőoktatásban a digitális tankönyvek használata,
- az állami forrásokból készült oktatási anyagok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.
• (90. oldal) Az „Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése” célkitűzésnél
javasolom az Európai Bizottság „Megnyíló oktatás: mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok révén”
kezdeményezés célkitűzéseit beemelni.
• (184. oldal) Az irányításért, ellenőrzésért és releváns partnerek szerepéért felelős hatóságokat és szerveket bemutató fejezet 7.1 pontjának részletes kifejtése során javasolom
annak megfontolását és beépítését, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának aktív részvétele miképp biztosítható a GINOP 3.
prioritási tengelyének koordinációjában. Az új fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakítása mögött álló szervező logika is azt célozza, hogy a minél hatékonyabb koordináció
biztosítása érdekében a szakminisztériumi irányítás és az irányító hatósági funkciók lehetőleg egy szervezeten belül legyenek. Ez jelenleg a GINOP 3. prioritási tengelye
vonatkozásában nem biztosított.
A tervezet tartalmát – a fenti észrevételek figyelembevétele esetén – támogatom. Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni az észrevételek beépítésének módjáról. Az esetlegesen
szükséges egyeztetésekhez Krupanics Gergely szakértőt (gergely.krupanics@nhit.hu, 70/220-2439) jelölöm ki.
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Kiss Sándor
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energia hatékonyság növelésén keresztül c. prioritáshoz észrevételem.

1./ Az utóbbi időszak leglátogatottabb, a legnagyobb tömegek vonzására képes attrakciói, a tematikus élményparkok. Magyarország ezen a területen elmaradt a versenytársaitól,
nálunk még nincs egyetlen nemzetközi jelentőségű tematikus élménypark. Kívánatos lenne, hogy Magyarországon is létesüljenek ilyenek, ezért feltétlenül támogatásra javaslom
ezeknek a létrehozását is. (Előnyben létesítve azokat, amelyek a természeti és kulturális örökség bemutatását is szolgálják.) Ezért javaslom a tematikus élményparkok
létrehozását külön támogatandó célként is nevesíteni a GINOP-ban.
2./ Egyetértek azokkal, akik a balatoni turizmus fejlesztését nem kizárólagosan a BKÜ területének fejlesztésével javasolják megvalósítani.
Véleményem egy nagyon fontos érvvel szeretném alátámasztani: A BKÜ lehatárolása sok szempontból nem csak, hogy esetleges, hanem, mint ahogyan azt „A 2009-ben készült
BKÜ Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig” című tanulmány 8. Térszerkezeti koncepció 8.1 A Balaton régió területi anomáliáinak rendezése II Helyzetelemzés című
fejezete a 141-142 oldalon részletesen bemutatja tele van megoldatlan anomáliákkal. Ezekből itt csak egy gondolatot emelek ki:
„Sem természeti, sem pedig mesterséges határokhoz nem igazodik, és a szigorúan vett turisztikai szempontok sem követhetők figyelemmel maradéktalanul. A BKÜ területe nem
követi sem a Balaton vízgyűjtőjének területét, sem a korábbi 18 önkéntes önkormányzati szövetség területét, sem a tóval érintkező, egyre több térségi feladatot felvállaló
kistérségek (NUTS-4) határait.”
Önmagában már ez a tény is indokolja, hogy a BKÜ kifejezés helyett mindenűtt a „Balaton vonzáskörzete” legyen meghatározva mint turisztikai célból fejlesztendő terület a GINOP
programban.

Kisss Sándor
Organikus Innovatív Bio-Klaszter
Klaszter Taggyűlés Elnöke
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SZÖGI JÁNOS
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A program 88-92. oldalán a természeti és kulturális örökségek turisztikai hasznosításával foglalkozik, de csak helyszínhez kötötten.
Szükségesnek tartom, hogy egy kulturális értékünket, az élőzenét, annak megőrzését és idegenforgalmi vonzerőként, kulturális értékként történő hasznosítását önállóan
nevesítsük, mint nem területhez kötötten, hanem tematikusan, széleskörűen hasznosítandó értéket.
Indoklás:
Évek óta panaszkodnak az idegenforgalom szereplői, a turisták, a hazai vendégek és a zenészek is, hogy nincs már cigányzene ill., eltűnt az élőzene a Magyar vendéglátásból. A
vendéglátók a vendégforgalom csökkenésének nem kis százalékát könyvelhetik el emiatt. Felületesen a téma vizsgálata nélkül feltételezhetnénk, hogy már nem szeretik vagy
nincs rá igény, de ez nem így van. Nap, mint nap keresik a hazai és külföldi turisták Pesten és Budán, Balatonon, Dunán és végig a Tisza két partján Tokajtól, Szegedig, de kevés
helyen vagy nem is találnak zenészt, aki élőben játszaná kedvelt muzsikájukat. Amikor érdeklődő turisták keresik, őszinte sértődöttséget láthatunk a szemükben, mintha elvettünk
volna tőlük valamit. Talán el is vettünk, de nem csak Tőlük, magunktól, a mától és jövőtől is. Adjuk vissza, mert várják és biztos, hogy megéri az országnak is. Nem volt még olyan
nagyon rég, amikor esténként a teendőktől megfáradva, betértünk egy étterembe, ahol gyertyafény és cigányzene mellett fogyaszthattuk el a vacsoránkat. A dallamos muzsika
kitöltötte fáradt gondolataink helyét, nyugalmat és összhangot sugárzott. Az estét tánccal folytathattuk párunkkal egy másik élőzenés szórakozóhelyen, amit intim hangulatú
éjszakai bárban csendes jazz zenével vagy bárzongora hallgatásával zárhattunk. A zenével megtelt lélekben kevesebb, vagy semmi hely sem maradt a rossz gondolatoknak és az
előítéleteknek.
A fülbemászó dallamokat a válságos idők elhalkították, a dalszövegek ott lapulnak a fiókokban a munkaügyi központok iratai és a segélykérelmek nyomtatványai alatt.
A zenészek ujjai lassan elszoknak a húroktól, billentyűktől és a letakart, elcsomagolt, selymekbe burkolt hangszerek, melyek egyet jelentettek az életörömmel, az
önmegvalósítással és a megélhetéssel ma némák.
Évek óta tapasztalva, hogy külföldön van rá igény, közösen figyeljük a fejlődését és vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az egykoron nagyon jól működő hazai élőzenét itthon is
visszaállíthassuk.
Mivel az éttermek, vendéglők tulajdonosainak többsége a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudná kigazdálkodni a zenészek bérét, így javasoljuk egy olyan pénzügyi forrás
felállítását, amely lehetőséget biztosítana e kultúra, és a gazdaság számára egyaránt kedvező terv végrehajtására.
A program munkahelyteremtő hatása társadalmi szinten kedvező megítélést, a nemzetgazdaság színterén adó és járulékbevételt jelent, mivel a munkavállaló zenészek
befizetővé válnak. Továbbá az idegenforgalom, valamint a vendéglátás megemelkedő forgalmából is adóbevétellel kell számolni.
Javasoljuk, hogy mivel a már dolgozó zenészek és előadóművészek nem szorulnak munkanélküli és egyéb támogatásra, az őket foglalkoztató vendéglátó vállalkozások kapjanak
a zenészek alkalmazására ösztönző adó és járuléktámogatásokat. A befizetett adó és járulék bevétel esetleges támogatásra fordítása esetén a sokrétű kedvező szociális hatás
mellett is pozitív eredmény könyvelhető el.
Figyelembe kell venni, hogy a helyzet és a téma egyedi, tekintettel kell lenni sok tényezőre, csak helyi ismeretekkel rendelkezve „terep” és a szereplők közvetlen ismerete mellett
kerülhet sor a végrehajtásra. A FROKK keretében már kidolgoztunk egy részletes tematikát, programot, melynek megvalósításával meg kívánjuk cáfolni, hogy:
„zöld erdő mélyén, kis patak szélén élő vén öregember nótája nem kell, senkinek sem kell a nótája már”?
Tennünk kell ennek az értéknek a megőrzéséért, és tennünk kell a cigányzenéért, a magyar kultúra olyan szeletéért, amely a török hódoltság óta gazdagítja hazánkat! Tennünk
kell a magyar nótáért, mert, ahogy mondják az amerikai „nóta” a cantry zene örök, akkor a mi régebbi gyökerekkel rendelkező népzenénk értékeit nagy becsben kell megőriznünk
és terjesztenünk. Nem maradhat ki a felsorolásból a szalon és a dzsessz zene, de az elmúlt évszázadokban és a világban ma is milliókat szórakoztató, mások magányosságát
átvállaló bárzongora sem.
Mentsük meg, mert túl mutat még a munkahelyteremtés, a gazdaságosság, a szociális és erkölcsi hasznán és kötelezettségeken is, mivel nekünk, a társadalomnak van
nagyobb szükségünk rá, mint gondolnánk.
Ennek a célnak a megvalósítása érdekében kérem, kérjük a „Kulturális értékek tematikus (ezen belül különösen az élőzene) megőrzését és idegenforgalmi vonzerőként történő
hasznosítását önálló alcímként felvenni a programba.
A részletes kidolgozáshoz munkatársaimmal együtt örömmel állunk rendelkezésre.
Kathy Horváth Lajos
FROKK igazgató
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Magyar Téglás Szövetség
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 1.5 „Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései” c. intézkedésnél a 38. oldalon szerepelnek ugyan „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések (pl. munkavállalók
utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások)”, de javasoljuk a megfogalmazás pontosítását, a bérlakásépítésekkel történő
kiegészítését.
A 38. oldalon az idézett zárójeles rész végén egy kiegészítés javasolt: „a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztéseket (pl. munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási
feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások, így pl. energiahatékony bérlakások építése az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a társadalmi és munkaerő
mobilitás elősegítése érdekében)”.
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Magyar Téglás Szövetség
Egyéb észrevétel
Egyéb észrevételek
1) Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél / prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.

Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a GINOP-ban (az 1.5, a 4.3 és a 4.4 intézkedéseknél) a „G” és az „L” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
2) Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
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53. oldal
„A második szakasz pénzügyi hátterét a 2014-2020-as költségvetési időszakban a GINOP forrásai biztosíthatják.” Ez a nagyságrend (összköltsége nettó 24,3 milliárd forint)
komoly veszély a többi programra nézve, elviheti egy adott évben a támogatás jelentős részét. Javasoljuk ezt átgondolni, és a megfelelő biztosítékokat beépíteni annak
érdekében, hogy a GINOP egyéb célkitűzéseinek finanszírozására mindenképpen maradjon forrás a nagy projektek mellett. „A kutatóintézetek infrastruktúrájának fejlesztése˝ c.
részhez beszúrandó: Virtuális, a felhasználó által definiálható, moduláris mérő és vezérlő rendszerek kialakítása költséghatékony és gyors kutatás és fejlesztés érdekében. Ezt
hazai alapon is létre lehet hozni, az itt lévő gyártók kapacitásainak kihasználásával.
55. oldal
A 21. táblázat esetén kirívóan alacsonya a célértékhez rendelt darabszám.
A 22. táblázatban aránytalanul eltolódik a teljesítménykeret; a programidőszak utolsó negyedére kis mértékű a kifizetések aránya 2018 végéig (10%).
58-59., 61-62., 63., 64. oldal
Az infokommunikációs fejlesztések esetében helyes a felismerés, hogy az IKT-szolgáltatás export hozzáadott érték teremtő képessége kiemelkedően magas, valamint, hogy a
digitális gazdaság fejlesztése nélkülözhetetlen a versenyképesség növelése szempontjából. A kitűzött cél azonban, hogy 2020-ra ne legyen IKT-t nem használó vállalkozás, nem
tűnik teljes mértékben vállalhatónak. A versenyképes IKT-szektor fejlesztése során a hangsúlyt nem a jól képzett munkaerő, az informatikus- és mérnökképzés javítására, hanem
inkább az exportképes kkv-k piacbővítésének ösztönzésére kellene helyezni. Nem megfelelően minősített képzések esetén kétségesnek tűnhet hatékonysági szempontból a kkvk vezetői, alkalmazottai IKT-ismereteinek bővítése. Előremutató, hogy az infokommunikációs fejlesztéseknél a projektkiválasztás során a horizontális elvek fontos szerepet
kapnak.
58., 165. oldal
58. oldal: „Jelen prioritás kétféle (ERFA- és ESZA-típusú) alapot is felhasznál, mivel a tervezett intézkedések között ERFA és ESZA jellegűek is vannak.” A 165. oldalon lévő
pénzügyi terv nem tartalmaz ESZA-forrást.
26-42. oldal
Az 1. prioritás bemutatása, az egyes intézkedések kifejtése minimális, a forrásaiban harmadennyit felhasználó IKT fejlesztési prioritás leírása kétszer ilyen hosszú.
42-56. oldal
A 2. prioritás bemutatása, az egyes intézkedések kifejtése minimális, a forrásaiban feleennyit felhasználó IKT fejlesztési prioritás leírása kétszer ilyen hosszú
49., 55. oldal
A vállalkozások K+F+I területéhez kapcsolódó indikátornál a támogatott vállalkozások számánál a célszám összesen 1000 vállalkozás, miközben 2007-2013-ban 7000 cég
pályázott és közel 4000 nyertes pályázat született jóval kisebb támogatott tevékenységi körhöz kapcsolódóan.
60. oldal
A 3. prioritás (IT-szektor fejlesztése) nagyon alacsony arányban (22%) határozza meg a kkv-k arányát, amelyeknek informatikailag integrált üzleti folyamatokkal kell rendelkezniük.
89-100. oldal
Nehezen összeegyeztethető a prioritástengelyben a vállalkozások energiahatékonyságának növelését célzó specifikus célkitűzés a természeti és kulturális erőforrások
megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos célkitűzésekkel, emellett azon beruházási prioritások célja, melyekhez kapcsolódnak az egyes speciális célkitűzések, is elválnak
egymástól. Véleményünk szerint a prioritástengely ezáltal nem koherens és nem is konzisztens, a két tématerületet külön prioritásként lenne szükséges kezelni.
89-93. oldal
A természeti és kulturális értékek megőrzése és fejlesztése céljából kialakítandó komplex fejlesztési elképzelések reálisak, a módszertan, amely alapján a fejlesztéseket
megvalósítani tervezik, a fenntarthatóságot és hosszú távú koncepciót tükröz.
A specifikus célok és intézkedések kialakítása során nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a helyi szereplők (stakeholderek) bevonására, a köztük kialakítandó
együttműködésre annak érdekében, hogy akár a programalapú, akár a projektalapú fejlesztések esetében az „ownership” szemlélet megfelelőképpen kialakulhasson.
96-100. oldal
A specifikus cél és az intézkedések kidolgozása erősen hiányos, valamint nem mutat konzisztenciát a prioritástengely más specifikus céljaival és intézkedéseivel.
91. oldal
A 48. táblázatban a Balaton esetén nem csak az a fontos, hogy mekkora a látogatottság, hanem indikátorként fontos lehet az is hogy hány hónapon keresztül érhető el az adott
attrakció egy éven belül. Cél a 10-12 hónapon át elérhető attrakciók és szolgáltatások kialakítása.
93. oldal
A turizmus esetében (gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése), a fejlesztés céljaként a kulturális és természeti örökség megőrzése szerepel.
Célszerűbb lenne a versenyképesség javítását célként kitűzni, és az eszközöket ennek a célnak a szolgálatába állítani.
96. oldal
A SPECIFIKUS CÉL 3 pontba javasoljuk felvenni az innovációs fejlesztések eredményei következtében, szennyvíztelepeken előállítható biogáztermelés támogatását.
98. oldal

A vállalkozások erőforráshatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása esetében támogatjuk, hogy a célcsoportba ne csak kkv-k tartozzanak, mert a korábbi GOP 214es pályázatokra vonatkozó csekély igényhez képest érdemi elmozdulást jelenthet, ha nagyvállalatok is kedvezményezettek lehetnek. A nagyobb termelési kapacitás hozzájárulhat
ahhoz, hogy például a hulladék-felhasználás volumenében gazdaságos legyen.
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36-40. oldal
A vállalkozásfejlesztési intézkedések csak kiemelt ágazatba, illetve területhez tartozó cégek fejlesztését tartalmazzák. Mindenképpen indokolt − akár kisebb keretösszeggel vagy
kevésbé jó feltételekkel − azon cégek közül is támogatni a fejlődőképeseket, amelyek saját ágazatukban, területeken képesek fejlődni, foglalkoztatást növelni (a korábbi
munkaverziókban volt ilyen intézkedés).
37. oldal
Nincs meghatározva a kiemelt növekedési zónák definíciója. Mely települések tartoznak ide?
A kedvezményezettek körébe hogyan kerülnek köztestületek és alapítványok?
37-39. oldal
2-5. intézkedés célcsoport. Kimondottan fontosnak tartjuk, hogy − ahogy az anyag is fogalmaz −, kkv-nak nem minősülő vállalkozások is lehessenek kedvezményezettek, hiszen
az ezen intézkedésben érintett cégek több esetben a nagyvállalati kategóriába tartoznak. Ráadásul az egyedi kormánydöntések helyett is ezen forrásokat kívánja a kormányzat
használni új multinacionális cégek betelepítésére és már meglévő cégek további befektetéseinek támogatására is.
38. oldal
4. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése. A megadott leírás teljesen általános, gyakorlatilag bármilyen vállalkozásra ráillik. Nem tartalmaz
arra vonatkozóan információt, hogy pontosan milyen élethelyzetben és életciklusban lévő vállalkozásokat kíván támogatni, és azt sem, hogy ezen jellemzőket milyen objektív
szempontok alapján kívánják meghatározni.
A vállalkozói megújuló energiahordózokra vonatkozó, illetve az energiahatékonyság miért itt szerepel, és miért nem a KEOP-ban?
39. oldal
Új fogalmak lettek bevezetve, de azok kezelése nem érthető. Ilyen pl. a szociális gazdaság, társadalmi célú vállalkozások. Ezek definícióját kérjük szerepeltetni.
41. oldal
A 2.1.7 pontban a forráselosztás aránytalan, mert a támogatott vállalkozások száma indikátor alapján a programozási időszak utolsó negyedére marad az indikátor
teljesülésének fele.
42-43., 46., 47., 51., 54. oldal
A tudásgazdaság fejlesztése prioritási tengely helyesen ismeri fel és támogatja, hogy a közép-magyarországi régió megkerülhetetlen a K+F-fejlesztések terén, ugyanakkor
hangsúlyt fektet a nagyváros-térségi gazdaságfejlesztési programokra is. Az innovációs ökoszisztéma fejlesztése kapcsán kiemelt szerepet szán a start-up és a spin-off
vállalkozások támogatásának, ez a célkitűzés is kapcsolódik Magyarország régióbeli vezető szerepének eléréséhez. Előremutató elképzelés, hogy a K+F Versenyképességi és
Kiválósági Szerződések társadalmi kihívásokra is reagáljanak, kapcsolódva így a Horizont 2020 program célkitűzéseihez. A kutató-fejlesztő munkahelyek számának növelése is
fontos, azonban kétséges lehet az indikátorok tekintetében az 500 fős növekedés sikeressége. A kiválasztási kritériumok vezérelvei esetében különösen fontos a kiválóságon
alapuló kiválasztás szempontjainak helyes megválasztása.
45. oldal
A specifikus cél keretében a versenyképességi és kiválósági szerződések során támogatott projektek számában a tervezett érték 2022-re 50 darab. Csak 2013-ban a KTIA
vonatkozó kiírására tudomásunk szerint legalább 20-30 pályázat érkezett be, így a célszám alacsonynak tűnik. Amennyiben a kapcsolódó finanszírozás is ehhez a célszámhoz lett
rendelve, úgy azt is növelni szükséges.
46-47. oldal
Helyes irány a K+F támogatása mind egyéni, mind csoportos fejlesztési alapon, de meg kell határozni egy egészséges arányt a kettő között.
46. oldal
A vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása részben a piacra vitel elősegítésénél javasoljuk a korábbi GOP 131A/B pályázati konstrukciók lényegének továbbvitelét,
amely a termék- és technológiafejlesztést a gyártástechnológia és infrastruktúra kiépítésében is támogatta. (Ezen pályázatok továbbvitelének szándéka a Partnerségi
Megállapodásban is megjelent).
47. oldal
A kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása résznél javasoljuk, hogy ezen innovációs szolgáltatások tartalmazzák
az innovációmenedzsment-tanácsadás igénybevételét is. Fontos tapasztalatunk, hogy a K+F+I vállalati szintű kiépítésében, hasznosításában, jelentőségének tudatosításában
szükséges a menedzsment megfelelő felkészítése.
Sajnos nem lehet véleményezni a legfontosabb szempontokat (célcsoportok, kedvezményezettek típusai) a 2. prioritás esetében (Tudásgazdaság fejlesztése), mert míg minden
intézkedés a kutatóintézeteket és a vállalkozásokat támogatja, addig a kedvezményezettek is általánosságban a gazdasági társaságok. Ezek alapján milyen arányban
támogatnak kkv-t és nagyvállalatot? A kutatóintézetek közvetlenül nem jutnak támogatáshoz? A prioritásokhoz tartozó indikátorokat sem lehet véleményezni, mert nem tudni, hogy
az arányok hogyan oszlanak meg a fent leírt csoportok között.
47-48. oldal
Maximálisan egyetértünk azzal, hogy a K+F+I tekintetében a KMR kiemelt szerepe megjelenik részletes indoklással a 42-43. oldalon, de az intézkedéseknél, a 47-48. oldalon, a
specifikus célterületnél már nem (ellenétben az 1. prioritásnál tapasztaltakkal).
48. oldal
A 2.2.3.2 pont alapján egzakt értékelési szempontrendszer kiépítésére törekszik a rendszer. Mik a fő elvei az értékelésnek, ami a kiválóságra törekszik?
Sajnos nem tartjuk megfelelő elképzelésnek az „ipari kutatóközpontok” (2. intézkedés) létrehozását. Ezek a központi kutatóintézetek már bizonyították életképtelenségüket az
elmúlt rendszerben.
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102-132. oldal
A prioritás tervezett intézkedései kiemelten foglalkoznak a hátrányos helyzetű munkanélküliek és az inaktívak foglalkoztathatóságának javításával. A fejlesztési területet a
konvergenciarégiók jelentik, azonban érdemes lenne a foglalkoztatási problémákkal különösen érintett területeket, a hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű
kistérségeket kiemelten kezelni, ugyanis ezek a területek azok, ahol a legfontosabb a fejlesztés.
108. oldal
A 2.5.3.2 alapján az NFA lesz a közreműködő szervezet a munkahelyteremtő pályázatok kapcsán?
110. oldal
Az 5. prioritási tengely (foglalkoztatás) csak a fejletlenebb régiókban lesz elérhető?
121. oldal
SPECIFIKUS CÉL 6 – az oktatás és képzés meghatározó az innovatív hajlandóság, vállalkozói hozzáállás kialakulásában. Szükség van a kormány és a tudomány közötti
megállapodás megújítására, fejlesztésére és a gazdasági fejlődés érdekében a társadalomtudományos ismeretek bővítésére tudományterülettől függetlenül. Ezzel indokolható
a felsőoktatásban és kutatásban egy további reform szükségessége, aminek két fő pillére van:

• a kiválóság előtérbe helyezése, támogatása és ösztönzése (a jelenlegi rendszer nivellál és elnyomja a kiválóságokat),
• a társadalmi esélyegyenlőség szem előtt tartása.
Szükség van az állami kutatóhelyek, a felsőoktatás és a vállalati szféra hatékonyabb, a kutatási eredmények gyakorlati felhasználását ösztönző, a technológia-transzfert elősegítő
együttműködési rendszerére.
Javasoljuk a tervezet kiegészítését e szempontok figyelembevételével.
124. oldal
A tervezett pénzügyi eszközök között nem szerepel a visszatérítendő támogatások alkalmazása kombinálva a vissza nem térítendő támogatásokéval.
130. oldal
A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek létrejöttét támogatják a fejletlenebb régióban, ezért elvárható célérték meghatározása. Erre nem került sor.
133-134., 135., 138., 146., 150. oldal
Támogatandó a visszatérítendő támogatások mellett a kombinált hitel- és garanciaeszközök, valamint a kockázati tőke típusú eszközök bevonása, azonban a JEREMIE és a
JESSICA esetében szükséges lenne ezek múltbéli hatékonyságának felmérése. A vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása esetében a pénzügyi
közvetítő rendszer megerősítése államilag támogatott képzési programokkal nem biztos, hogy piaci alapon működő hatékonyságot tud felmutatni.

134. oldal
A JESSICA-kapcsolat említésre kerül, ezt szükséges konkretizálni, illetve a TOP megfelelő részéhez kapcsolni konkrét hivatkozással.
138. oldal
A támogatásközvetítésben részt vevők között nem említik a tőkebefektetőket, viszont a tőkebefektetést mint konstrukciót alkalmazni szeretnék.
139. oldal
„Jelen beruházási prioritás vonatkozásában is hangsúlyosan kívánunk élni a pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő források kombinációjával is". Kimondottan fontosnak
tartjuk, hogy a továbbiakban is egyre több pályázat kapcsán legyen lehetőség a KHG-eljárás igénybevételére. Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy a korábbi időszaknak mik
voltak a főbb tapasztalatai. A banki döntéshozatalt nagyon gyors támogatási döntéseknek kell követniük, és a KHG-eljárásban résztvevőknek jobb támogatási feltételeket (pl.
magasabb arányt) kell biztosítani ahhoz, hogy vállalják az előzetes hitelbírálati folyamatot. Ugyanakkor ez az intézményrendszernek is előnyös, hiszen átgondoltabb, megfelelő
önerővel rendelkező és szorosabb kontroll alatt megvalósított projekteket eredményez.
Támogatásközvetítők esetén leginkább a JEREMIE-típusú intézkedésekre utal a szöveg. Szerencés lenne a konstrukciót szoft jellegű intézkedések (mint pl. a Vállalati
tanácsadási program) esetében is alkalmazni.
141. oldal
SPECIFIKUS CÉL 2: „…számukra kedvező környezet megteremtését…” – témában a legfontosabb a tervezhető, stabil és kiszámítható pénzügyi és gazdasági szabályozó
rendszer. Ezt kérjük megemlíteni.
162. oldal
A technikai segítségnyújtás prioritási tengelynél megjelenik a logisztika mint a MAGIR rendszer (információs felület) egyik követendő „eredményterméke” (a hálózatok-szolgáltató
központok között jönnek elő a logisztikai parkok). Ez támogatható, ui. nincs egységes nyilvántartás a logisztikai fejlesztésekről.
170-175. oldal
A területfejlesztés integrált megközelítése fejezetben a tervezet kísérletet tesz a különböző programok támogatási elvei között rendszerező áttekintést adni, ez azonban ma még
messze nem egyértelmű, nem érthető.
173. oldal
Itt szerepel pl. a logisztika a DRS kapcsolódó területeként. Az elv (nemzetközi betagozódás...) jó és támogatható. Viszont a leírásból hiányzik a hajózóút fejlesztése. Ui. hiába lesz
multimodális csomópont, ha a Duna hajózhatósága továbbra is kiszámíthatatlan marad. Az utolsó mondat a megadott formában túl bonyolult; pl. nem világos, hogy mit értenek itt
„a növekedési lehetőséggel rendelkező vállalkozásokat kiszolgáló logisztikai rendszerek közlekedési alágazatán”.
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9. oldal
A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Véleményünk szerint a foglalkoztatási ráta növelése nem cél, hanem egy
következménye az egészséges gazdasági növekedésnek. A foglalkoztatás mindenáron történő növelése már az 1990-es évek előtti időszakban (akkor teljes foglalkoztatás
néven) felbecsülhetetlen anyagi és morális károkat okozott az országnak. Addig érdemes a foglalkoztatást „mesterséges” eszközökkel növelni, amíg ezek közvetett és közvetlen
költségei nem érik el az alacsonyabb foglalkoztatási szint mellett a foglalkoztatási körbe nem bevontak miatti többletköltségeket. Közgazdaságilag ésszerűbb célkitűzés
(beavatkozási terület) a gazdasági növekedés fókuszba állítása, aminek egyik pozitív hatása lehet a foglalkoztatás növekedése. Sok esetben a technológiai fejlesztés éppen az
élőmunkát váltja ki, vagy más végzettségű, tudásszintű munkaerőt tesz szükségessé. Javasoljuk ennek megfelelően a mondat átfogalmazását. A SWOT-elemzés gyengeségei
közé mindenképpen javasoljuk felvenni a külföldi befektetőket ma leginkább távoltartó tényezőt: kiszámíthatatlanul, tervezhetetlenül és gyakran változik a pénzügyi és gazdasági
szabályozó rendszer.
11. oldal
Mind az 1., 2. és 3. pontokba javasoljuk megfogalmazni a tervezhető, stabil és kiszámítható pénzügyi és gazdasági szabályozó rendszert.
12. oldal
Javasoljuk kiegészíteni a 2013-as 1-6 havi adatokkal az „1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés” pont első bekezdését.
14. oldal
Itt megállapítják, hogy a kkv szektoron belül nem kellően széles a közepes vállalati méretet elérő vállalkozások aránya. Ennek ellenére nehezen olvasható ki törekvés ennek a
javítására. A programtervezet 3 lényeges pontot emel ki a támogató vállalati környezet kialakítása, minőségének javítása terén. Véleményünk szerint ugyanilyen súllyal, ha nem
nagyobbal lehetne kiemelni az infrastruktúra gyengén fejlettségét, ami a tervezet részlegesen a későbbi fejezetekben kibont a szélessávú és nagysebességű internethozzáférés
biztosítása részben. A globális üzleti lehetőségekbe való bekapcsolódás, távmunka, távoktatás nem működik szélessávú és nagysebességű internetkapcsolat nélkül. Javasoljuk
már ennél a pontnál is a szélessávú és nagysebességű internet-infrastruktúra szükségességének megemlítését.
15. oldal
A 3. bekezdésben megfogalmazódik a kkv-kon belüli további fókuszálás ágazati, területi, célcsoport és téma szerint. Összességében annyi alfókuszálás van, hogy nehezen
értelmezhető a stratégiai anyag és szem elől téveszti az első pontban megfogalmazott három célt. Az oldal közepén, a klaszterek és beszállítói hálózatok mellé fel kellene venni a
rendszerintegrálói tevékenységet is, mert ott több a hozzáadott érték. Egy bekezdéssel lentebb az anyag hivatkozik a mindenkori ipari és innovációs stratégiákra, de ismereteink
szerint ipari stratégia jelenleg nincs. „A kkv-szektor versenyképességét, fejlődését segítő üzleti környezet fejlesztése magában foglalja ….” – ebbe a mondatba feltétlen
szükséges megjeleníteni és javasoljuk megfogalmazni a szélessávú és nagysebességű internet-infrastruktúrát.
16. oldal
Gyenge pontnak fogalmazzák meg a kkv-k együttműködését a hazai és külföldi nagyvállalatokkal, tudásbázisokkal. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy jelentős különbséget kell
tenni az olyan külföldi tulajdonú K+F-központok között, melyeknek van hazai gyártóbázisa, és amelyeknek nincs. Ez utóbbit nem sorolnánk a preferált megoldások közé, mivel ez
csak a szellemi eredmény olcsó exportját jelenti, míg előbbi a hozzáadott érték keletkeztetési helyét is Magyarországon tartja. „A közfinanszírozású K+F szektor egyre nehezebben
képes lépést tartani a globális tudományos kiválósági versenyben, ugyanis:” – részt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a kutatói utánpótlás-nevelés akadozik, valamint a
tehetséges fiatal kutatók közül sajnos sokan nem térnek vissza külföldről. Sajnos a prioritások között nem szerepel a nagy volumenű, magas hozzáadott értékű innovációs
folyamatok támogatása, hacsak az nem kötődik valamilyen vállalaton kívüli tudásbázishoz. Ezt komoly hiányosságnak tartjuk. Nagy pozitívuma a tervezetnek, hogy a
forráselosztáskor a legnagyobb részt ez a beavatkozási terület kapja, de ez csak a szöveges részből derül ki, a számok a dokumentum végén mintha nem ezt mutatnák.

A 3. beavatkozási területnél „A hazai tudás- és technológia-intenzív vállalatok esetében összességében" felsorolásában komoly további probléma a vállalkozásokon belül az
innováció megfelelő menedzsmentjének, tudatos kezelésének hiánya. Ezt érdemes lenne megemlíteni.
18. oldal
A megfogalmazott integrált infokommunikációs fejlesztésekkel szembeni kihívást jelentő problémák helyesek. A 4. pont Oktatás esetében nem helyeseljük, hogy csak az
informatikai oktatás van kiemelve, legalább annyira fontos a munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a problémamegoldás, a kommunikáció és a vevőközpontúság
oktatása is.
19. oldal
Az IKT-fejlesztések céljainál a kkv-szektor mellett a nagyvállalatok esetében is fontos az IT-fejlesztés. Nagy összegű IT-fejlesztéseknek (több 10-100 millió Ft) is legyen megfelelő
támogatása nagyvállalatok esetében is, akár foglalkoztatásnövelés nélkül is.
A konkrét intézkedések közé be kellene venni az elektronizációt is, amely a gépek és berendezések intelligenciáját és ezáltal az érteket (használhatóságot) növeli.
22. oldal
Javasoljuk a vonatkozó pont keretei között támogatni az innovációs fejlesztések eredményei következtében előállítható többlet-biogáztermelés támogatását, valamint a hazai
ivóvízkincs megőrzését, változatlan jó minőségének biztosítását.
24. oldal
1.2. pont: Helyesnek tűnik az a törekvés, hogy a kkv-k az összes forrás 38%-át kapják. A hatékony felhasználás érdekében azonban csökkenteni kell a „címkézett” cél- vagy
együttműködési előírások számát. A sok kötelező prioritás szétdarabolhatja a célok elérésének eszközrendszerét és nem kellően hatékony felhasználást eredményezhet.
24-26., 165-167. oldal
1.2. Ami a pénzügyi források allokációját illeti, azon túl, hogy egyértelmű indoklást egyáltalán nem tartalmaz, több helyen elírás vagy pontatlan adat szerepel a 164. oldalon
található költségvetéshez képest. Az 1-es prioritás ott 28%, itt a leírás szerint 38%, a 2-es prioritás ott 18%, itt „több mint ötöde". Az 5-ös prioritás ott 18%, itt 13,5%. Nincs
hivatkozás sem a korábban felhasznált források nagyságára, sem az elérendő eredményekre, igényekre, ami valóban alátámasztaná a forrásmegosztást.
24-26, 165-167., 186. oldal
A részek nem tartalmaznak információkat a korábbi lehatárolásokról (agrárium, Annex I. termelés, vidéki mikrovállalkozások), ezt szükséges lenne tisztázni, e nélkül a tervezett
keretösszegek nagyságrendje sem ítélhetők meg.
28-41. oldal
A specifikus célok és az azokra reagáló intézkedések alapján a tervezett fejlesztési célok elérhetőek. Az indikátorok és az érintett célcsoportok alapvetően reálisan kerültek
meghatározásra.
31. oldal
„A klaszterek esetében elsődlegesen a már meglévő klaszterek továbbfejlődését célozzuk". Fontos megvizsgálni, hogy vannak-e olyan kiemelt ágazatok, területek, ahol nem
jöttek még létre működő klaszterek, vagy a meglévők valóban megfelelő minőségű együttműködést kínálnak-e. A hiányterületeken javasolt új klaszterek támogatása is. Nincs
továbbá utalás arra, hogyan is kívánják fejleszteni az üzleti és vállalkozói készségeket. (Követendő jó példa erre a ROP-ok keretében, global grant formájában működő Vállalati
tanácsadási program.)
35. oldal
A 6. táblázat 3. sorában szereplő célérték 35.000 fő. (Ez hét teljes évet feltételezve 245.000 fő.) Véleményünk szerint kétszer ennyi is kevés lenne. Javasoljuk megvizsgálni e
képzési lehetőség kibővítését.
36. oldal
Nem kerültek azonosításra a kiemelt ágazatok.
2. intézkedés: „jellemzően egy vagy több, hazánkban jelen lévő multinacionális vállalathoz kapcsolható beszállítói programokban részt venni képes vállalatok támogatását jelenti".
Véleményünk szerint azon cégek is a „nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó ágazatokba" tartoznak, amelyek exportálóként kapcsolódnak be ebbe a láncba, tehát nem
közvetlenül Magyarországon jelen lévő multinacionális vállalatokhoz kapcsolódnak. Javasolt szöveg: „jellemzően egy vagy több − akár hazánkban is jelen lévő − multinacionális
vállalathoz kapcsolható beszállítói programokban részt venni képes vállalatok támogatását jelenti.
A K+F+I tudásáramot, illetve az innovációmenedzsmentet (pl. Imp3rove) sokkal hangsúlyosabbá kell tenni.
36, 37. oldal
Fontos és támogatandó a KMR bevonása a hivatkozott intézkedések esetében.
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• A GINOP tervezete 210 oldal terjedelmű, ezért nehezen tekinthető át. Számos ismétlődést tartalmaz, emiatt a tartalomjegyzék is nehezen használható.
• A dokumentum nagyon elméleti és általános, valós ágazati igényeket és sajátosságokat nem vesz figyelembe, nem jelenik meg benne, hogy igazából a gazdaság mely
szereplőit szeretné támogatni. Nem látszik belőle az, hogy alaposan fel lenne mérve a valós fejlesztési igény az egyes ágazatokra vonatkozóan.
• Megfogalmazza a tervezet a kiemelt ágazatok versenyképességének javítását, de azt nem találtuk meg benne, hogy ezek melyek is pontosan. Az ágazatoknál azt írja, hogy a
legnagyobb növekedési potenciállal rendelkezőket akarja támogatni, de nem látjuk, melyek ezek.
• Nagyon sok speciális tevékenység jelenik meg mint támogatásra érdemesnek ítélt fejlesztés (elektronikus közigazgatás, infokommunikációs fejlesztés, K+F, kulturális és
természetvédelmi örökség védelme stb.), de a szolgáltató versenyszféra fejlesztésének szükségessége nem igazán található meg a tervezetben.
• A 2007-2013 közötti programidőszakra vonatkozó GOP eredményei és tapasztalatai teljes mértékben hiányoznak a dokumentumból.
• Az 1. pontban megfogalmazott három stratégiai cél nem származik az ugyanezen fejezetben levő SWOT-elemzésből. A három cél keretében megfogalmazott beavatkozási
területek öt pontja részben ismétlődő célkitűzések, részben nem tudni, honnan származnak.
• A 2. pontban a Prioritási tengelyek leírása c. részben, helyesen határozzák meg a prioritási tengelyeket, mint például a vállalkozások versenyképességének javítása, a
tudásgazdaság fejlesztése, infokommunikációs fejlesztések, természeti és kulturális erőforrások megőrzése, de a hét prioritás túlbonyolított. A tartalmi leírásoknál látszik, hogy
ugyanazok a gondolatok térnek vissza mindegyik prioritásban, ami indikálja az egyszerűsítés, összevonás igényét.
• A „Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése" c. prioritási tengely kívül a többi érdemi prioritástengelynél a logisztikát nem említik.
Érdemes lenne legalább utalni rá pl. az infokommunikációs vagy a vállalati alkalmazkodóképességi tengelyeknél. Mindkettőben fontos szálat képeznek a logisztikai vonatkozások
(logisztikai infokommunikáció, illetve a logisztika mint az alkalmazkodóképesség egyik eszköze).
• Az infokommunikációs szektor fejlesztése elengedhetetlen, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az operatív programban szétaprózódik, továbbá néhány célkitűzés futurisztikus.
• A programtervezet ismerteti a GINOP pénzügyi tervét, amelynek tervezett felosztási arányait az egyes prioritási tengelyek között nem tudjuk érdemben véleményezni, nem
találunk az anyagban utalást arra, hogy modellszámításokkal ezek az arányok, százalékok kellően alátámaszthatóak-e. Javasoljuk e modellszámításokat röviden bemutatni.
• Érdemes lenne megvizsgálni a hazánkéhoz hasonló helyzetű országok 2014-2020-as terveiben szereplő prioritási tengely pénzügyi ráfordítás arányokat, százalékokat
(nemzetközi benchmarkok). Javasoljuk e nemzetközi benchmark-adatokat bemutatni.
• Általában az elvárt eredmények túl általánosak és nem kellőképpen átgondoltak.
• Az intézkedéseken belül a célok többsége nincsen kifejtve, azok súlya nem érzékelhető.
• Összességében elmondható, hogy a program alapvetően helyes megközelítésben tervezi a gazdaságfejlesztést, de az arányok tekintetében az innovációs lehetőségek még
mindig nem elég hangsúlyosak.
• A prioritások áttekinthetőségét és értelmezhetőségét jelentősen rontja, hogy a címsorozás nem a tartalmi struktúrához illeszkedik, nem csak egy-egy specifikus cél jelenik meg
pl. a 3. címsor szintjén (2.1.2, 2.1.4), hanem a specifikus célok feletti (prioritási tengely kialakítása 2.1.1) és egy-egy specifikus célhoz tartozó alfejezetek (prioritás keretében
támogatott intézkedések, 2.1.3, 2.1.5) is. Gyakorlatilag beruházási prioritásonként vannak a leírások (pl. 212 specifikus célok és 213 intézkedések), de önmagában a beruházási
prioritás nem jelenik meg címsorként, csak a 3-as címsorok előtt jelenik meg egy keretben, amellyel így logikailag sokkal inkább az adott 3-as címsor utolsó bekezdésének tűnik.
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Joint Venture Szövetség
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A legfontosabb, stratégiai jellegű javaslatok
• A 2. prioritás tekintetében mindenképpen javasoljuk jelentősen megemelni a számításaink szerinti 540 milliárd Ft-os keretösszeget vagy a GINOP 1. prioritásán kívüli más
forrásokból, vagy más operatív programokból (amit még a nemzeti finanszírozás forrása magánforrás esetén tovább szűkíthet 460 milliárd Ft-ra) legalább 800 milliárd Ft-ra az
alábbi okok miatt:
- az NFÜ adatbázisa szerint a 2007-2013-as időszakban a GOP 1. prioritására (KFI) beérkezett támogatási igények összege több mint 600 milliárd Ft;
- a 2007-2013-as hétéves időszakhoz képest jelentős mértékben bővül a támogatni kívánt területek, fejlesztések köre összhangban az EU 2020-as célkitűzéseivel, pedig a
megítélt támogatás már ekkor is meghaladta a 300 milliárd Ft-ot;
- a GOP keretében több mint 400 milliárd Ft-nyi támogatási igény 2011-ben és 2012-ben került benyújtásra, azaz évente 200 milliárdos támogatási igény jelentkezett;
- 2007-2013-ban 7000 cég pályázott, és közel 4000 nyertes pályázat született jóval kisebb támogatott tevékenységi körhöz kapcsolódóan, miközben a prioritáshoz rendelt célszám
2014-2020-ra 1000 darab cég. Ennél jóval nagyobb igény van a piacon, és ennél vélhetően az EU-s célok teljesítése érdekében is jóval több céget kellene bevonni;
- idén a KTIA pályázataira is legalább 100 milliárd Ft-nyi igény került benyújtásra, a pályázati kiírások kiszámíthatatlansága és gyors lezárása miatt pedig több tízmilliárdnyi igény
nem is jutott el benyújtott pályázatig;
- az innovációs járulék felhasználhatóságának megszüntetését követően a nagyvállalatok és kutatóhelyek is jóval nagyobb igénnyel jelennek meg ezen a területen, ami éves
szinten több tízmilliárdos forrásigényt generál;
- amennyiben továbbra is kapcsolódhat gyártástechnológia és infrastruktúra-fejlesztés termék- és szolgáltatásinnovációhoz kapcsolódóan (ld. GOP 131/A pályázat), akkor az
ilyen jellegű beruházásokat ezen forrásokból kedvező feltételekkel lehet támogatni és erre jelentős piaci kereslet várható;
- az EKD helyett a Kormányzat számos nagyberuházás támogatását ebből a forrásból is meg tudja oldani, a hagyományos technológiafejlesztési pályázatoknál jobb feltételeket
kínálva nagyvállalatoknak is.
• Mivel a korábbiakhoz képest a GINOP célterülete és eszközrendszere jelentősen kibővült, így korábban más operatív programokban lévő fejlesztések is ide kerültek (állami és
önkormányzati IT-fejlesztések az EKOP-ból, turizmusfejlesztés a ROP-ból, foglalkoztatás- és munkaerő-piaci intézkedések a TÁMOP-ból), ezért egyrészt túlzó minden intézkedést
közvetlenül gazdaságfejlesztési célúnak nevezni, másrészt növelni lehetne még a rendelkezésre álló forrásokat főleg a K+F+I területén. Mindez különösen igaz annak a tükrében,
hogy az EU 2020 3 fő célkitűzése (kkv-k fejlesztése, K+F+I, megújuló energia és energiahatékonyság) jelentős mértékben ebben az operatív programban jelenik meg.
Amennyiben a teljes költség alapú elszámolás magán nemzeti hozzájárulással párosul, úgy a ténylegesen rendelkezésre álló támogatási összeg az EU-támogatásra szűkül, így
még inkább szükséges a rendelkezésre álló források emelése.
• A K+F+I-intézkedések esetében az Imp3rove-szakértők alkalmasak arra, hogy előszűrjék és felkészítsék az innovációs projektek megvalósítására alkalmas cégeket, majd a
projektek megvalósítását is végigkísérjék. Ezt mindenképpen tanácsos figyelembe venni akár ajánlásként, akár kötelező elemként.
• Fontosnak tartjuk, hogy a KMR-i régióra jutó kevesebb forrás miatt az ágazati operatív programokból a Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztések is támogatásra
kerüljenek. A GINOP 1-es és 2-es prioritásánál is megjelenik az ilyen jellegű szándék, amit maximálisan támogatunk külön kiemelve a K+F+I típusú projekteket, ahol az anyag is
részletesen megindokolja ennek szükségességét (KMR-ben lévő kapacitások, kapcsolatok, tudásbázisok száma, értéke, fejlődési potenciálja).
• Véleményünk szerint fontos, hogy a vállalkozásfejlesztési és K+F+I támogatási lehetőségek nagyvállalatok számára is elérhetőek legyenek, ahogy azt a GINOP most is
tartalmazza. Indokaink:
- Nemzetközi versenyképesség szempontjából fontos, hogy az EKD háttérbe szorulásával/szorításával elérhetőek legyenek vissza nem térítendő források mind a most
betelepülni szándékozó nagyvállalatok, mind a már Magyarországon kapacitással bíró, de a további fejlesztési lehetőségekért és forrásokért szintén nemzetközi versenyt folytató
multinacionális cégek számára is.
- A K+F+I eredmények piacra vitelében sikeresebbek lehetnek a jelentős humán és anyagi erőforrásokkal, nemzetközi piacokkal, jelentős marketing lehetőségekkel bíró cégek.
- A nagyvállatok által generált beszállítói kapacitás növeli a piacát a KKV körnek is.
• A nemzeti intelligens szakosodási stratégia hiánya (S3) óriási hiány, mivel nincsenek kijelölve a húzóágazatok.
• A támogatásközvetítő által menedzselt ún. global grant típusú intézkedés-megvalósítást szélesebb körben is alkalmazni kellene.
• A pénzügyi eszközök eszközrendszere nem lép túl a már ismert és működő JEREMIE-eszközökön. E pénzügyi eszközök továbbfejlesztésére, illetve kiterjesztésére nem
találhatóak elképzelések.
• Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy megfelelő kritériumok teljesítése esetén induló vállalkozások, projektcégek is részesülhessenek támogatásban.
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Dimity G. Borisz
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Dimity Borisz akkreditált Európai Uniós pályázatíró észrevétele
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energia hatékonyság növelésén keresztül című prioritáshoz észrevétel

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

GINOP-hoz küldött észrevételeikben többen is a döntéshozók figyelmébe ajánlották és kiemelt projektnek valamint kiemelt programnak minősíteni javasolták a Balaton
vonzáskörzetében megvalósítani tervezett Kárpát-medence és Szafaripark élménypark projektet valamint erre, mint magtermékre alapozva megvalósítható Balatoni Zöld Híd
Programot. Én most azt is szeretném bemutatni, hogy ezeknek az egymásra épülő fejlesztéseknek, mint potenciális pályázatoknak a megvalósítása milyen nagymértékben
szolgája a közjót, a fejlesztések mennyire illeszkednek a GINOP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez és hogy mennyire maximálisan (és egyedül állóan) megfelelnek a kiemelt
projektek és kiemelt programok kiválasztásához a GINOP 2.4.3.2 pontjában előírt feltételeknek.
1./ Kárpát-medence és Szafaripark élménypark
Egybehangzó írásbeli szakmai vélemények szerint is a balatoni turizmus számára is hiánypótló, nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerő hozható létre általa a Balaton
vonzáskörzetében. A világ és a Kárpát-medence természeti örökségeit valamint a magyarság hagyományait, múltját, és szinte minden más kulturális örökségeit mutatja be.
Számos egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó elemből áll, és a nyitását követően is folyamatosan szinte korlátlanul tovább bővíthető a magyar örökség újabb és újabb
elemeivel. A nemzetközi turisztikai trendekhez igazodva szórakozva- játszva tanítva alkalmas arra is, hogy a biológia, környezetvédelem, földrajz, történelem, magyar nyelv, zene,
építészet, különböző kézműves mesterségek, és más tantárgyak nélkülözhetetlen oktató-bemutató műhelye legyen, egyben elősegítve a magyar nemzeti elkötelezettség
fejlesztését.
Egyértelmű, mérhető, elérhető célok rendelhetők hozzá, amelyek alapján szinte bármelyik más projekthez képest versenyképesen hozzá tud járulni az operatív program és
prioritás céljaihoz. Egyedül állóan komplex turisztikai termékek – attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások – jönnek létre, megvalósul az örökségi értékek megőrzése és
bemutathatósága, a Balaton desztináció vonzerejét jelentősen javítja, újabb fejlesztéssel érintett területet kapcsol be a helyi gazdaság vérkeringésébe, Számos hazai és európai
hálózathoz kapcsolódik (állatparkok, élményparkok, nemzeti parkok) és erre, mint központira alapozva új hálózatok is kialakíthatóak (pl. „Kárpát-medence értékei”).A nemzetközi
trendekre építve (élményparkoknak és alkonygazdaságnak a jelentősége a turizmusban, stb.) erősíti a hazai turizmus szektort, annak gazdasági teljesítőképességét,
munkahelyteremtését, jövedelmezőségét is. A Balaton vonzáskörzetében hoz létre egyedülállóan komplex turisztikai terméket, igazi balatoni strandi napok hiánya esetén
tartalmas programot nyújt a Balaton mellett üdülőknek, elősegíti a balatoni turisztikai szezon meghosszabbítását. .

A fejlesztés, amely által egy új, számos helyi régi és új kisvállalkozásnak is „beszállítói központként” szolgáló, magyar középvállalkozás hozható létre, szakmailag, pénzügyileg és
szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósítható, Környezeti, gazdasági társadalmi szempontból fenntartható. Sőt. Erre építve nyílik lehetőség befektetők
bevonásával további nagyszabású fejlesztések megvalósítására a környezetében, melyek révén akár további több ezer, jelentős arányban romák által betölthető, új munkahely
valamint számos új nem roma és roma vállalkozás létrehozására adódik lehetőség egy hátrányos helyzetű térségben.
Rendkívül költséghatékony. A támogatás befektetésként vizsgálva is kiváló üzlet az államnak, a támogatás már az élménypark építése és üzemeltetése során képződő adókból
és járulékokból is megtérül a park nyitását követő ötödik év végéig. Ha pedig figyelembe vesszük a fejlesztés közvetett multiplikátor hatását valamint ha akár csak egy kis részben
is sikerül a program többi elemét is megvalósítani, akkor az ötödik év végéig többszörösen is megtérül a támogatás az államnak. Mindezt a nyilvánosság által is hozzáférhető és
ellenőrizhető tanulmányok és számítások bizonyítják, (melyek a www.balatonizoldhid,hu honlapon elérhetők)
Bár a fejlesztés megismerése útján ezeket a következtetéseket bárki maga is levonhatja, illetve ellenőrizheti az itt kifejtett állításaim megalapozottságát,.itt ennél is többről van
szó. Ez a fejlesztés és a rá épülő program az illetékes szervezetek döntései alapján a jóváhagyott kistérségi, megyei és régiós fejlesztési terveknek a szerves része, és a
projektet 2007-2013 fejlesztési ciklusban kiemelten támogatásra méltó fejlesztések közé is kiválasztották Számos turisztikai és más szakember mellett a terveket a Balatoni
Szövetség is valamint a Balaton Fejlesztési Tanács egymást követő vezetői is valamennyien megismerhették és kiemelt támogatásra érdemes fejlesztésnek minősítették. (A
vonatkozó testületi döntéseknek és szakmai állásfoglalásoknak a másolatát megkapták az illetékes döntéshozók, köztük a Miniszterelnökség és az NGM vezetői is. / Nem a
fejlesztést, hanem a támogatásra vonatkozó döntések kialakításának az előző kormányzat által az előző ciklusban kialakított módját minősíti, hogy mindezek ellenére korábban
még nem került a támogatott fejlesztések közé.)
2./ Balatoni Zöld Híd Program
A Kárpát-medence és Szafaripak élményparkra és annak marketingjére alapozva megvalósítható komplex program. Ugyanúgy, ahogyan az élményparknak, az egész
programnak is a természeti és kulturális örökség megőrzése és az örökségnek a turisztikai hasznosítása van a középpontjában, (öko-turisztikai hálózat kialakítása) de ez - pl.
gyógynövények esetében – kiegészül az örökségünk egyes elemeinek agrár-, ipari-, és kereskedelmi tevékenység útján történő hasznosításával is. (Míg gyógynövényeink Kárpátmedence természeti örökségének részét képezik, a gyógynövények ismerete, az itt élő cigányok kulturális örökségének része. A gyógynövényekkel kapcsolatos projekteknek a
Kárpát-medence és Szafaripark élményparkhoz kapcsolása pedig kiváló lehetőséget nyújt márkázott gyógynövény-termékek kialakítására és azoknak a nemzetközi piacokon
történő értékesítésére.)
A programnak további meghatározó eleme, hogy nagy beruházásokat befektetőkkel, befektetőknek a térségbe történő csábításával tervezünk elérni. Az élménypark
megvalósításának gondosan kiválasztott helye- és a tervezett szolgáltatások- alapján joggal lehet számítani ugyanis arra, (és ezt konkrét befektetői érdeklődések is
alátámasztják), hogy ehhez kapcsolódva szálloda, fogadók, nyugdíjas otthonok létesítése is vonzó lehet a befektetők számára.
Erre való tekintettel a programnak a támogatására (és kiemelt programként történő elfogadására) nem elsősorban az ennek keretében megvalósuló fejlesztéseknek EU
forrásokból történő jelentős mértékű támogatása miatt lenne szükség, hanem a befektetők idecsábításában történők kormányzati háttér támogatáshoz, a befektetések
megvalósításához szükséges fogadó környezetnek és kellőképpen gyors hatósági intézkedéseknek a biztosításához kellene a segítség.
Ezeknek a fejlesztéseknek az esetében is rendkívül kedvező a hozzájuk adott támogatásnak a megtérülése az államháztartás számára. Akár még arra is lehetőség van, hogy egy
fillérjébe – még EU támogatásba se – kerüljön az államháztartásnak ezeknek a fejlesztéseknek a támogatása. Ugyanis részben elég lenne visszatérítendő támogatást adni,
részben pedig elég a befektetések által képződő plusz adók és járulékok egy részét visszaadni (visszahagyni) a befektetőknek, támogatásként.
A programban több további olyan projekt (alprogram) van, amely más térségek számára is követésre méltó mintaprojekt lehetne, mint pl. emelt szintű nyugdíjas otthonok és
nyugdíjas lakóparkok létrehozása, példaértékű roma – nem roma együttműködés, a gyógynövényt- gyűjtés, termesztés, feldolgozás és értékesítés integrált megszervezése
(benne „roma gyógynövény-termesztő inkubátor mintatelep”), Ezeknek a (kiemelt) mintaprojektté minősítéséről a befektetőkkel folytatandó tárgyalások során, a tárgyalások
kedvező alakulásának függvényében lehetne dönteni.
A program megvalósítására szövetkező, a programot kidolgozó és folyamatosan aktualizáló roma és nem roma szervezetek szívesen fogadnak be további a térség fejlődését
szolgáló projekt-javaslatokat és együttműködő partnereket és arra is nyitottak, hogy akár még a program felső koordinálását is átadják erre hivatott szervezeteknek.
Tisztelettel Dimity Borisz akkreditált európai uniós pályázatíró
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Somogyvári Ottó
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Somogyvári Ottó üzletember észrevétele
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A GINOP-pal kapcsolatban a következő észrevételeket teszem:
A GINOP véleményezésével párhuzamosan zajlik a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepciónak (NTK-nak) a véleményezése is. Túl azon, hogy véleményem szerint először kellett
volna jóváhagyni az NTK-t, majd pedig arra alapozva a GINOP turizmusra vonatkozó részét, úgy látom, hogy a kettő nincs is teljesen szinkronban. Pl. az NTK-ban mind „A magyar
turizmus rendszerszinten megoldásra váró területei között” (9. pont), mind pedig az „Operatív alcélok” között (utolsó bekezdés) fontos szerepet szánunk és sokat várunk „a magyar
turizmus új, növekedést biztosító fejlesztési és értékteremtési területek irányában történő kiterjesztésétől, kiemelten az alkony-, a szabadidő- és sportgazdaság egészségipar
turizmussal való összehangolása” eredményeképpen. Ugyanakkor ezek a célok közvetlenül nem jelennek meg a GINOP-ban. A GINOP-ban megfogalmazott intézkedések közül
ugyan a „Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése” rész az előbbiekre épül, azonban véleményem szerint ez sem elég komplexen.
Német piacon tevékenykedő üzletemberként szerzett tapasztalataim alapján a német (és esetleg más külföldi) nyugdíjasok számára létesítendő nyugdíjas lakóparkok
létesítésében én is nagyon nagy potenciális fejlesztési lehetőséget látok. Örülök, hogy Lucskai István észrevételében egy konkrét kezdeményezésről is beszámol az ügyben, de
nem csak az általa hivatkozott hatcsillagos nyugdíjas otthonok létesítésében érdemes gondolkodni, hanem más típusú, különböző igényű (és pénzügyi lehetőségekkel
rendelkező) ügyfeleket kielégíteni képes nyugdíjas lakóparkok létesítésében is Szerintem a nyugdíjas lakóparkoknak a vevők igényeihez igazodó más, - a lakók és az őket
látogató rokonok és barátok szórakoztatását, egészségügyi ellátását és minden más igényeiknek kiszolgálását biztosító - fejlesztésekkel összehangoltan történő létrehozása
akár a gazdaságunk növekedésének egyik, hatásában akár még az autóipari fejlesztésekhez is hasonlítható, meghatározó húzó ága is lehetne.
Az indokaim alapján javasolnám a NTK-ban hivatkozott célokat valamint a külföldi nyugdíjasok komplex kiszolgálását ellátó nyugdíjas lakóparkok létesítésének célját is
nevesíteni a GINOP intézkedései között, és a tervezett kiemelt projektek között legalább egy erre vonatkozó kiemelt mintaprojektet is elfogadni.
Tisztelettel Somogyvári Ottó
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Magyar Innovációs Szövetség
Egyéb észrevétel

A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE
170-175. oldal
Területfejlesztés integrált megközelítése fejezetben a tervezet szerzői kísérletet tesznek a különböző programok támogatási elvei között egy rendszerező áttekintést adni, ez
azonban ma még messze nem egyértelmű, nem érthető.
A 173. oldalon szerepel pl. a logisztika a DRS kapcsolódó területeként. Az elv (nemzetközi betagozódás...) jó és támogatható. Viszont az egészből hiányzik a hajózóút fejlesztése.
Ui. hiába lesz multimodális csomópont, ha a Duna hajózhatósága továbbra is kiszámíthatatlan marad. Az utolsó mondat a megadott formában túl bonyolult; pl. mit értenek itt "a
növekedési lehetőséggel rendelkező vállalkozásokat kiszolgáló logisztikai rendszerek közlekedési alágazatán"?
Romák által magas arányban lakott térségek felzárkóztatása
179. oldal
5.2.2 – a KSH ez évben publikált népszámlálási adatai szerint a magukat romának vallók száma 2001 és 2011 között 53 %-kal nőtt. Az ország alapvető érdeke, hogy a romák
felzárkóztatása megfelelő fókuszt kapjon. Ennek kulcsa elsődlegesen az oktatásban rejlik. Erre kiemelt erőforrásokat és pénzügyi fedezetet érdemes tervezni.
A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
196. oldal
Az előző időszak keserű tapasztalatai alapján meghatározó fontosságú az adminisztrációs terhek csökkentése. Valamennyi pályázó panaszkodott a felesleges adminisztrációra,
a rengeteg papír, hivatalos dokumentum idő-, és pénzrabló jellegére. Javasoljuk a terhek lényeges és nagyságrendi csökkentését, és tetten ért visszaélés esetén elrettentő
szankció alkalmazását. Amit csak lehet elektronikusan kell kezelni, nem papíron.
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Magyar Innovációs Szövetség
Egyéb észrevétel
Stratégia: az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
eléréséhez
9. oldal
A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Véleményünk szerint a foglalkoztatási ráta növelése nem cél, hanem egy
következménye az egészséges gazdasági növekedésnek. A foglalkoztatás mindenáron történő növelése már az 1990-es évek előtti időszakban (akkor teljes foglalkoztatás
néven) felbecsülhetetlen anyagi és morális károkat okozott az országnak. Addig érdemes a foglalkoztatást „mesterséges” eszközökkel növelni, amíg ezek közvetett és közvetlen
költségei nem érik el az alacsonyabb foglalkoztatási szint mellett a foglalkoztatási körbe nem bevontak miatti többletköltségeket. Közgazdaságilag szerencsésebb célkitűzés
(beavatkozási terület) a gazdasági növekedés fókuszba állítása, melynek egyik pozitív hatása lehet a foglalkoztatás növekedése. Sok esetben a technológiai fejlesztés éppen az
élő munkát váltja ki, vagy más végzettségű, tudásszintű munkaerőt tesz szükségessé. Javasoljuk ennek megfelelően a mondat átfogalmazását.
A SWOT analízis gyengeségei közé mindenképpen javasoljuk felvenni a külföldi befektetőket ma leginkább távoltartó tényezőt: kiszámíthatatlanul, tervezhetetlenül és gyakran
változik a pénzügyi és gazdasági szabályozó rendszer.
11. oldal
Mind az 1, 2 és 3 pontokba javasoljuk megfogalmazni a tervezhető, stabil és kiszámítható pénzügyi és gazdasági szabályozó rendszert.
12. oldal
2013-as 1-6 havi adatokkal javasoljuk kiegészíteni, frissíteni az „1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés” pont első bekezdését.
14. oldal
A Program tervezet 3 lényeges pontot emel ki a támogató vállalati környezet kialakítása, minőségének javítása terén. Véleményünk szerint ugyanilyen súllyal, ha nem nagyobbal
lehetne kiemelni az infrastruktúra gyengén fejlettségét, melyet részlegesen a Program tervezet későbbi fejezete kibont, nevezetesen a szélessávú és nagysebességű internet
hozzáférés biztosítása. A globális üzleti lehetőségekbe való bekapcsolódás, távmunka, távoktatás nem működik szélessávú és nagysebességű világháló kapcsolat nélkül.
Javasoljuk már ennél a pontnál is a szélessávú és nagysebességű internet infrastruktúra szükségességének megemlítését.
Megállapítják, hogy a kkv szektoron belül nem kellően széles a közepes vállalati méretet elérő vállalkozások aránya. Ennek ellenére nehezen olvasható ki törekvés ezen alcél
fejlesztésére. Sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kezdő, de az esetek 90%-ában megszűnő vállalkozások.
15. oldal
A 3. bekezdésben megfogalmazódik a kkv-kon belüli további fókuszálás, ágazati, területi, célcsoport és téma szerint. Összességében annyi alfókuszálás van, hogy értelmetlen a
stratégiai anyag, és szem elől téveszti az első pontban megfogalmazott három célt.
Az oldal közepén, a klaszterek és beszállítói hálózatok mellé fel kell venni a rendszerintegrálói tevékenységet is, mert ott több a hozzáadott érték.
Egy bekezdéssel lentebb, az anyag hivatkozik a mindenkori ipari és innovációs stratégiákra, de ismereteink szerint ipari stratégia jelenleg nincs.
„A kkv szektor versenyképességét, fejlődését segítő üzleti környezet fejlesztése magában foglalja ….” – ebbe a mondatba feltétlen szükséges megjeleníteni és javasoljuk
megfogalmazni a szélessávú és nagysebességű internet infrastruktúrát.
Az oldal legalján: „A GINOP 1. prioritásában megjelenő térségi vonatkozású beavatkozások …” – részhez javasoljuk megfogalmazni az olyan jellegű támogatást, mint például a
térség együttes külső megjelenése, egységesített marketing módszerek és kampányok, „térség-imázs” kialakítás.
16. oldal
Gyenge pontnak fogalmazzák meg a kkv-k együttműködését a hazai és külföldi nagyvállalatokkal, tudásbázisokkal. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy jelentős különbséget kell
tenni az olyan külföldi tulajdonú K+F központok között, melyeknek van hazai gyártóbázisa, és amelynek nincs. Ez utóbbit nem tartanánk a preferált megoldások között, mivel ez
csak a szellemi eredmény olcsó exportját jelenti, míg előbbi a hozzáadott érték keletkeztetési helyét is Magyarországon tartja.
„A közfinanszírozású K+F szektor egyre nehezebben képes lépést tartani a globális tudományos kiválósági versenyben, ugyanis:” – részt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a
kutatói utánpótlás nevelés akadozik, valamint a tehetséges fiatal kutatók közül sajnos sokan nem térnek vissza külföldről.
Sajnos a prioritások között nem szerepel a nagy volumenű, magas hozzáadott értékű innovációs folyamatok támogatása, hacsak az nem kötődik valamilyen vállalaton kívüli
tudásbázishoz. Ezt komoly hiányosságnak tartjuk.
Nagy pozitívuma a tervezetnek, hogy a forráselosztáskor a legnagyobb részt ez a beavatkozási terület kapja, de ez csak a szöveges részből derül ki, a számok a dokumentum
végén mintha nem ezt mutatnák.
17. oldal
A 3. sorban javasoljuk az elütést (20201) javítani.
18. oldal
A megfogalmazott integrált infokommunikációs fejlesztésekkel szembeni kihívást jelentő problémák helyesek.
4. pont Oktatás: hiba lenne csak az informatikai oktatást kiemelni, legalább annyira fontos a munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a problémamegoldás, a
kommunikáció és a vevőközpontúság oktatása is.

19. oldal
A konkrét intézkedések közé be kell venni az elektronizációt is, amely a gépek és berendezések intelligenciáját, és ezáltal az érteket (használhatóságot) növeli.
22. oldal (4)
Javasoljuk az innovációs fejlesztések eredményei következtében előállítható többlet biogáz termelés támogatását, valamint a hazai ivóvízkincs megőrzését, változatlan jó
minőségének biztosítását támogatni ezen pont keretei között.
24. oldal 1.2 pontja
Helyesnek tűnik az a törekvés, hogy a kkv-k az összes forrás 38%-t kapják. A hatékony felhasználás érdekében azonban csökkenteni kell a „címkézett” cél vagy együttműködési
előírások számát. A sok kötelező prioritás szétdarabolhatja és nem kellően hatékony felhasználást eredményezhet.
A pénzügyi források felosztásának indoklása
24-26. oldal
A 2. prioritás tekintetében mindenképpen jelentősen javasoljuk megemelni a számításaink szerinti 540 milliárd Ft-os keretösszeget (amit még a nemzeti finanszírozás forrása,
magán forrás esetén, tovább szűkíthet 460 milliárd Ft-ra) legalább 800-1000 milliárd Ft-ra, az alábbi okok miatt:
- az NFÜ adatbázisa szerint a 2007-2013-as időszakban az 1. KFI prioritásra beérkezett támogatási igények összege több mint 600 milliárd Ft,
- a korábbi hétéves időszakhoz képest jelentős mértékben bővül a támogatni kívánt területek, fejlesztések köre, összhangban az EU 2020-as célkitűzéseivel, pedig a megítélt
támogatás már ekkor is meghaladta a 300 milliárd Ft-ot,
- több mint 400 milliárd Ft-nyi támogatási igény 2011-ben és 2012-ben került benyújtásra, azaz évente 200 milliárdos támogatási igény jelentkezett,
- 2007-2013-ban 7000 cég pályázott és közel 4000 nyertes pályázat született, jóval kisebb támogatott tevékenységi körhöz kapcsolódóan, eközben a prioritáshoz rendelt célszám
2014-2020-ra 1000 darab cég. Ennél jóval nagyobb igény van a piacon, és ennél vélhetően az EU-célokhoz mérten is jóval több céget kell bevonni,
- idén a KTIA pályázataira is legalább 100 milliárd Ft-nyi igény került benyújtásra és a pályázati kiírások kiszámíthatatlansága és gyors lezárása miatt több tízmilliárdnyi igény nem
is jutott el benyújtott pályázatig,
- az innovációs járulék saját hatáskörben történő felhasználhatóságának megszüntetését követően a nagyvállalatok és kutatóhelyek is jóval nagyobb igénnyel jelennek meg ezen
a területen, amely éves szinten több tízmilliárdos igényt generál,
- amennyiben továbbra is kapcsolódhat gyártástechnológia és infrastruktúra fejlesztés termék- és szolgáltatásinnovációhoz (ld. GOP 131/A pályázat), akkor az ilyen jellegű
beruházásokat ezen forrásokból kedvező feltételekkel lehet támogatni, és erre jelentős piaci kereslet várható.
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Magyar Innovációs Szövetség
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Megjelenik a logisztika a technikai segítségnyújtás prioritási tengelynél, mint a MAGIR rendszer (információs felület) egyik követendő "eredményterméke" (a hálózatok-szolgáltató
központok között jönnek elő a logisztikai parkok). Ez támogatható, ui. nincs egységes nyilvántartás a logisztikai fejlesztésekről.
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Magyar Innovációs Szövetség
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
SPECIFIKUS CÉL 2: „…számukra kedvező környezet megteremtését…” – témában a legfontosabb, és ezért javasoljuk megfogalmazni a tervezhető, stabil és kiszámítható
pénzügyi és gazdasági szabályozó rendszer-t.
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Magyar Innovációs Szövetség
Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
SPECIFIKUS CÉL 6 – az oktatás és képzés meghatározó az innovatív hajlandóság, vállalkozói hozzáállás kialakulásában. Szükség van a kormány és a tudomány közötti
megállapodás megújítására, fejlesztésére és a gazdasági fejlődés érdekében a társadalom tudományos ismereteinek bővítésére, tudományterülettől függetlenül.
Ezzel indokolható a felsőoktatásban és kutatásban egy további reform szükségessége, aminek két fő pillére van:
- a kiválóság előtérbe helyezése, támogatása és ösztönzése (a jelenlegi rendszer nivellál és elnyomja a kiválóságokat),
- a társadalmi esélyegyenlőség szem előtt tartása.
Szükség van az állami kutatóhelyek, a felsőoktatás és a vállalati szféra hatékonyabb, a kutatási eredmények gyakorlati felhasználását ösztönző, a technológia-transzfert elősegítő
együttműködési rendszerére.
Javasoljuk ezen szempontok figyelembe vételével a GINOP tervezet kiegészítését.
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Magyar Innovációs Szövetség
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A SPECIFIKUS CÉL 3 pontba javasoljuk felvenni az innovációs fejlesztések eredményei következtében, szennyvíztelepeken előállítható biogáz termelés támogatását.
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Magyar Innovációs Szövetség
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Helyes a K+F támogatása mind egyéni, mind csoportos fejlesztési alapon, de meg kell határozni egy egészséges arányt.
Sajnos nem tartjuk megfelelő elképzelésnek az "ipari kutatóközpontok" (2. intézkedés) létrehozását. Ezek a központi kutatóintézetek már bizonyították életképtelenségüket az
elmúlt rendszerben.
„A második szakasz pénzügyi hátterét a 2014-2020-as költségvetési időszakban a GINOP forrásai biztosíthatják.” Ez a nagyságrend (összköltsége nettó 24,3 milliárd forint)
komoly veszély a többi programra nézve, elviheti adott évekre a támogatás meghatározó volumenét. Javasoljuk ezt átgondolni, és a megfelelő biztosítékokat beépíteni annak

érdekében, hogy a GINOP egyéb célkitűzéseinek finanszírozására mindenképpen maradjon forrás a nagy projektek mellett.
„A kutatóintézetek infrastruktúrájának fejlesztése˝ c. részhez beszúrandó: Virtuális, a felhasználó által definiálható, moduláris mérő és vezérlő rendszerek kialakítása
költséghatékony és gyors kutatás és fejlesztés érdekében.
Ezt hazai alapon is létre lehet hozni, az itt lévő gyártók kapacitásainak kihasználásával.
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Magyar Innovációs Szövetség
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javasoljuk „a Közép-magyarországi régióbeli kedvezményezettek is részesülhessenek e prioritás forrásaiból. Ezek a beavatkozások elsősorban a következőek:…” között
megemlíteni az innovatív tevékenységek következtében a közép-magyarországi ivóvízkincs megőrzését, változatlan jó minőségének biztosítását. A vállalatok versenyképességét –
többek között – közvetve a megfelelő infrastruktúra biztosítja, melynek egyik meghatározó eleme az ivóvíz.
Meghatározzák az üzleti infrastruktúrákat, vállalati együttműködések ösztönzését stb. Veszélyesnek tartjuk a kötöttségeket, divatirányzatokat. Nem sikeres a klaszterek működése,
így ezek erőltetése nem célszerű, mert csak "papír" eredmények lesznek. Félő, hogy ezek a divatok megcsapolják a forrásokat, másolnak modelleket és erőltetett
együttműködéseket keltenek.
Nincs továbbá utalás arra, hogyan is kell fejleszteni az üzleti és vállalkozói készségeket.
6. táblázat 3. sorában szereplő célérték 35 000 fő. (Ez hét teljes évet feltételezve: 245 000 fő.) Véleményünk szerint kétszer ennyi is kevés lenne. Javasoljuk ezen képzés kibővítési
lehetőségét megvizsgálni.
A kedvezményezettek körébe hogyan kerülnek köztestületek és alapítványok?
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Magyar Innovációs Szövetség
Egyéb észrevétel
A GINOP-program tervezete 210 oldal terjedelmű, ezért nehezen tekinthető át. Tele van ismétlésekkel és sok céltalan, üres mondattal, és szinte használhatatlan a
tartalomjegyzék, mert rengeteg az ismétlődő kifejezés. Az 1. pontban megfogalmazott három stratégiai cél nem származik az ugyanezen fejezetben levő SWOT analízisből. A
három célból megfogalmazott beavatkozási területek öt pontja részben ismétlődő célkitűzések, részben nem tudni honnan származnak.
A 2. pontban, a Prioritási tengelyek leírása c. részben, helyesen határozzák meg a prioritási tengelyeket, mint például a vállalkozások versenyképességének javítása, a
tudásgazdaság fejlesztése, infokommunikációs fejlesztések, természeti és kulturális erőforrások megőrzése, de a hét prioritás túlbonyolított. A tartalmi leírásoknál látszik, hogy
ugyanazok a gondolatok térnek vissza mindegyik prioritásban, amely indikálja az egyszerűsítés, összevonás igényét.
A "Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése" c. prioritási tengely kívül, a többi érdemi prioritástengelynél a logisztikát nem említik. Érdemes
lenne legalább utalni rá pl. az infokommunikációs vagy a vállalati alkalmazkodóképességi tengelyeknél. Mindkettőben fontos szálat képeznek a logisztikai vonatkozások
(logisztikai infokommunikáció, illetve a logisztika mint az alkalmazkodóképesség egyik eszköze).
Az infokommunikációs szektor fejlesztése elengedhetetlen, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az operatív programban szétaprózódik, továbbá néhány célkitűzés futurisztikus.
Igazából a forrásallokáció fog ezekben a kérdésekben dönteni.
A most záruló időszak tapasztalataiból tudjuk, hogy számos kiváló beruházás született meg és kelt életre az EU-s pályázati támogatások segítségével 2007-2013 között, azonban
sok esetben a beruházás eszközeit tulajdonló szervezetnek nem volt az éves költségvetésében annyi forrása, hogy a beruházás eredményét üzemeltesse. A folyó üzemeltetési
költségek problémakörével milyen módon kíván megbirkózni kormányzat a 2014-2020-as ciklusban?
Javasoljuk az erre a kérdésre adott válasszal kiegészíteni a Program tervezetet.
A Program tervezet ismerteti a GINOP pénzügyi tervét, melynek tervezett felosztási arányait az egyes prioritási tengelyek között nem tudjuk érdemben véleményezni, nem találunk
az anyagban utalást arra, hogy modell-számításokkal ezek az arányok, százalékok kellően alátámaszthatóak-e. Javasoljuk ezen modellszámításokat röviden bemutatni.
Érdemes lenne megvizsgálni a hazánkéhoz hasonló helyzetű országok 2014-2020-as terveiben szereplő prioritási tengely pénzügyi ráfordítás arányokat, százalékokat
(nemzetközi benchmark). Javasoljuk ezen nemzetközi benchmark adatokat bemutatni.
Összességében elmondható, hogy a program alapvetően helyes megközelítésben tervezi a gazdaságfejlesztést, de az arányok tekintetében az innovációs lehetőségek még
mindig nem elég hangsúlyosak.
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Simon Dorottya
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) örömmel tesz eleget a felajánlott lehetőségnek és ismerteti észrevételeit a 2014 - 2020 közötti időszakot felölelő operatív
programok társadalmi egyeztetése során.
A tudásra épülő globális gazdaság és az információs társadalom korában a szellemi tulajdon védelme a vállalkozásbarát és innovációt serkentő üzleti környezet
kulcsfontosságú elemévé, alapvető versenyképességi kérdéssé vált. A válságból való kitörésre és a gazdasági növekedés serkentésére a legjobb esélyt az innováció és a
kreativitás felkarolása kínálja. Ebben meghatározó szerep jut a szellemi eredmények jogi oltalmát biztosító szellemi tulajdonnak. A szellemi tulajdon biztosítja a kutatási és
fejlesztési ráfordítások, a csúcstechnológiai ágazatokba és a kulturális iparba irányuló befektetések, valamint a marketinghez és a fogyasztói bizalom megőrzéséhez szükséges
kiadások megtérülését. Ezzel járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a versenyképesség javításához és a munkahelyteremtéshez.
Ezt a célt szolgálja a kormány által elfogadott és a Magyar Közlönyben 2013. szeptember 23-án megjelent Jedlik-terv, nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére. A
szakpolitikai stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakra szól: a szellemi tulajdon területén középtávú célkitűzéseket rögzít. A jövőkép megvalósításához szükséges
intézkedések meghatározása és ütemezése a következő négy pillérben történik:
– iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért;
– szerzői joggal a kreatív iparágak fellendüléséért;
– szellemitulajdon-védelem a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálatában;

– a szellemitulajdon-védelmi intézményi teljesítőképesség fokozása a nemzeti érdekek mentén.
A Jedlik-terv célkitűzéseivel összhangban az alábbi szöveges észrevételeket tesszük.
A 9-10. oldalon lévő SWOT táblát javasoljuk kiegészíteni az alábbiakkal:
– Erősségek: Erős, nemzetközi és Európai Uniós követelményeknek megfelelő iparjogvédelmi rendszer.
– Gyengeségek: Alacsony szintű iparjogvédelmi tudatosság.
– Lehetőségek: Fejlettebb iparjogvédelmi kultúra és szellemivagyon-menedzsment segítségével a K+F eredményeket hatékonyabban lehet kiaknázni növelve az innovatív
vállalatok versenyképességét.
– Veszélyek: A fejletlen iparjogvédelmi kultúra fennmaradásával a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési aktivitása, jogérvényesítési és versenyképessége alulmarad a külföldi
cégekkel szemben, akik így a „hazai” oltalmak még jelentősebb részét birtokolni fogják.
A 11. oldalon lévő specifikus célok felsorolásának 3. pontját (K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése) javasoljuk kiegészíteni az alábbival:
e. vállalkozások és tudásbázisok iparjogvédelmi tudatosságának, aktivitásának növelése és a hatékonyabb szellemivagyon-menedzsment támogatása.
A 17. oldalon a GINOP 2. prioritás beavatkozási listájának 1. pontját javasoljuk az alábbiak szerint módosítani: …az önálló K+F+I és/vagy iparjogvédelmi tevékenység vagy
innovációs szolgáltatások vásárlása…
Üdvözlendő a 47. oldalon található beavatkozás, amely a kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlását és iparjogvédelmi tevékenységét támogatja. A szellemi alkotások
hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló támogatandó tevékenységek közé kell tartoznia a hatósági feladatoknak (iparjogvédelmi bejelentések benyújtása, az
oltalom fenntartása, stb.), a kapcsolódó tanácsadás és szolgáltatás igénybevételének (szellemivagyon-audit, stb.), valamint a jogérvényesítésnek is.
Tisztelettel,
Simon Dorottya
elemző közgazdász
Szellemi tulajdon Nemzeti Hivatala
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Dervalics Ákos
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Általános észrevételeink:
Gazdaságpolitikai szempontból kiemelkedőnek tartjuk, hogy az előttünk álló hét éves periódusban is meghatározó szerep hárul a hazai kutatás-fejelsztési szektorra, annak
továbbfejlesztésére, és a nemzetközi színtéren történő elismerésére. A magyar K+F szféra tudása, és már hosszú ideje meglévő nemzetközi kapcsolatai a magyar gazdaság
hosszú távon történő erősödéséhez, stabilizálásához képes jelentős mértékben hozzájárulni, melyben meghatározó szerep hárul az egyetemekre, Nonprofit kutatóintézetekre
egyaránt. A „műhelyeinkben“ keletkező szellemi termékek piacravitelével országunk olyan mértékű eredményekhez képes hozzájutni, amelyek a jövőnket, a felnövekvő generációk
életét döntő mértékben befolyásolhatják.
Általánosságban az alábbi intézkedésekre javasoljuk helyezni a hangsúlyt
• Vállalkozások és kutatóintézetek (egyetemek, Non-profit kutatóintézetek) közötti szoros együttműködés támogatása, külön hangsúlyt fektetve a vidéki egyetemek illetve Nonprofit
kutatóintézetek és a vállalkozások szerepére
• Agrár- és élelmiszeripari beruházások, kutatás-fejlesztési elképzelések támogatása
• Vidéki térségek felzárkóztatása,
• Munkahelyteremtés
• Tudásátadás feltételrendszereink biztosítása felnövekvő generációk számára

Észrevételeink, javaslataink részletesen:
• A dokumentum 10. oldalán említi, hogy
„Előrelépés a KFI együttműködések területén, egyes szegmensekben erősödő egyetemi-vállalati együttműködések. „
Megjegyzés:
KFI együttműködések területén, az egyes szegmensekben erősödő egyetemi- vállalati együttműködés mellett fontos általában a kutatóhelyek (egyetemi, akadémiai és nonprofit)
és vállalatok közötti együttműködések erősödését elősegíteni.
• A dokumentum 10. oldalán említi, a gyengeségekhez javasoljuk, hogy
A vállalkozások körében nagyon alacsony a nemzetközi K+F programokban való részvétel, amelynek elősegítése, erősítése kiemelt feladat, és amelyekhez szükséges megfelelő
forrásokat biztosítani.
• A dokumentum 16. oldalán említi, hogy
„A közfinanszírozású K+F szektor egyre nehezebben képes lépést tartani a globális tudományos kiválósági versenyben…”,
amit javaslunk az alábbira módosítani:
„Az állami tulajdonban lévő közfinanszírozású és nonprofit K+F szektor……”
Indoklás: Az állami tulajdonban lévő nonprofit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrája ugyanúgy az állam tulajdona, mint pl. az egyetemeké. Ezeknek a fejlesztésére az utóbbi
években nagyon korlátozott pályázati források álltak rendelkezésre, szemben pl. a felsőoktatási intézményekkel (TIOP, TÁMOP programok). Holott ezek a kutatóintézetek is fontos
szerepet töltenek be a vállalkozások számára végzett KFI szolgáltatások terén
• A dokumentum 17. oldalán említi, hogy
„a 3. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések intézkedés beavatkozásai a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor tudományos kiválóságának erősítéséhez
(kiválósági központok létrehozása, kutatási infrastruktúra fejlesztése), valamint a H2020-ban való kutatóintézeti és vállalati részvétel biztosításához (nemzetközi K+F kapcsolatok
fejlesztése) járulnak hozzá. „
Módosítási javaslat:

„a 3. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések intézkedés beavatkozásai az állami tulajdonban lévő közfinanszírozású és nonprofit K+F szektor tudományos……”
Indoklás: Az K+F+I szolgáltatásokban nemcsak a közfinanszírozású kutatóhelyeknek van szerepe, hanem az állami tulajdonban lévő nonprofit kutatóhelyeknek is, hiszen őket
pont azzal a céllal hozta létre az állam, hogy direkt módon segítség a gazdaság, és kiemelten a KKV-l versenyképességének növekedését. Nonprofit jellegűkből adódóan sokkal
kedvezőbb feltételekkel tudnak KFI szolgáltatásokat nyújtani, emellett rugalmasságuk és reagálási gyorsaságuk messze meghaladja a közfinanszírozású kutatóhelyekét,
különösen az egyetemekét. Ez a vállalkozások számára sokszor nagyon fontos és kritikus szempont. Ezért fontosnak tartjuk az ilyen típusú kutatóhelyek kutatási
infrastruktúrájának a fejlesztését is pályázati forrásokból, ez nemcsak a szolgáltatások színvonalának emelését, hanem a versenyképes áron történő KFI szolgáltatásokhoz való
hozzáférést is biztosítja.
• Mindezek mellett ezen az oldalon a 3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése fejezeten beül
A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor kifejezést javasoljuk kiegészíteni és következetesen használni az alábbi módon: közfinanszírozású és non-profit kutatás-fejlesztési
szektor. Ebben a formában tartalmazza a közvetlen állami támogatás nélkül működő kutatóintézeteket is.
• A dokumentum 38. oldalán található 5. intézkedésben az alábbi módosítást javasoljuk:
A gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesztések keretében és a duális képzés kiterjesztése érdekében indítandó infrastruktúra fejlesztési programok
célcsoportjába javasoljuk felvenni a közfinanszírozás nélkül működő non-profit kutatóintézeteket is, amelyek gyakornoki helyeket is képesek.
• A dokumentum 46. oldalán található 2.2.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási prioritásonként) fejezetben az alábbi módosítást javasoljuk:
1. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása esetén kiegészítésként:
Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek, non-profit kutatóhelyek)
2. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések esetén kiegészítésként:
Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (természetes személy, gazdasági társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek, non-profit kutatóhelyek)
3. intézkedés: Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések esetén kiegészítésként:
Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek, non-profit kutatóhelyek)
• A dokumentum 48. oldalán említi, hogy
„Ipari kutatóközpontok A magyar innovációs rendszer egyik gyenge pontját jelenti azon intézmények hiánya, amelyek képesek az ipar számára használható módon közvetíteni a
kutatás-fejlesztés során terem-tett tudást. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek bázisán olyan központok kialakítása, amelyek egy nyitott, minden gazdasági
szereplő számára elérhető együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+F tevékenység számára.”
Módosítási javaslat:” …... A beavatkozás célja a hazai állami tulajdonban lévő költségvetési és nonprofit kutatóhelyek bázisán olyan központok kialakítása,..”
Indoklás: ld. előző észrevételeknél!
Véleményünk szerint ez a megfogalmazás összhangban van a lehetséges kedvezményezettek körével is, ahol nemcsak költségvetési kutatóhelyek szerepelnek.
• A dokumentum 53. oldalán említi, hogy
„Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési szektor versenyképességét a globális léptékű tudományos-kiválósági versenyben jelentős
mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló kutatási infrastruktúra színvonala. A beavatkozás célja a hazai költségvetési kutatóhelyek K+F műszerállományának fejlesztése új
műszerek/infrastruktúra beszerzése, valamint a meglévő K+F esz-közök korszerűsítése révén.”
Módosítási javaslat:
…..”Az állami tulajdonban lévő költségvetési és nonprofit kutatás-fejlesztési szektor….. a beavatkozás célja az ilyen kutatóhelyek K+F műszerállományának fejlesztése….”
Ugyanezen az oldalon:
„Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek)“
Módosítási javaslat:
„Kedvezményezettek típusai: beavatkozásonként változó (gazdasági társaság, közfinanszírozású és állami tulajdonban lévő nonprofit kutatóhelyek)

• A dokumentum 73. oldalán a kedvezményezettek körében többek között a a következő szerepel:
„köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén közvetlenül oktatási intézmények, közvetve
állampolgárok;”
Módosítási javaslat:
„köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén közvetlenül oktatási illetve kutatási
intézmények, közvetve állampolgárok;”
Indoklás: a kutatási célú infrastruktúrák egy jelentős része nem felsőoktatási intézményeknél, hanem infokommunikációs technológiákkal foglalkozó kutatóintézeteknél
(akadémiai, non-profit kutatóhelyek) találhatók. Ezeknek a fejlesztése is beletartozik a megfogalmazott cél elérése érdekében végrehajtandó intézkedések körébe.
Tisztelettel,
Dervalics Ákos
üzletfejlesztési igazgató

2013. november 21. 10:49

Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programokhoz kapcsolódóan a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja véleménye alapján az alábbi észrevételt
tesszük.
1.) Általános megállapításunk:
A programdokumentációban meghatározott küldetéssel, fejlesztési irányokkal és az ezekhez kapcsolódó prioritási tengelyek meghatározásával egyetértünk. A felsorolt
fejlesztéseket fontosnak tartjuk, véleményünk szerint az intézkedések megfelelően támogatják a foglalkoztatáspolitikai célkitűzések megvalósítását.
2.) Az 5. prioritási tengely (foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése) projektben leírtak tekintetében:
Támogatjuk azt az elgondolást, hogy egy térség foglalkozatási vonatkozású intézkedéseinek sikeres tervezése, összehangolása érdekében alapvető feltételként kell, hogy
jelentkezzen a gazdasági és munkaerőpiaci szereplők együttes szerepvállalása, beleértve az önkormányzatok által megvalósított foglalkoztatási programokat is. Ezen
intézkedéseknek illeszkedniük kell az országos szinten meghatározott foglalkoztatáspolitikai célok rendszerébe. A tartós eredmények érdekében a képzés, foglalkoztatás,

munkahelyteremtés, oktatás, közösségfejlesztés eszközeit együttesen kell alkalmazni.
Fontosnak tartjuk, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, melyek mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív program, illetve az adott
prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak.
Véleményünk szerint a foglalkoztatási intézkedések során olyan személyre szabott közvetítést, szolgáltatásokat, tanácsadást és egyéb támogatásokat kell nyújtani az
álláskeresőknek, amelyek hatékonyan segítik a munkaerőpiacra való be-, és visszalépést, valamint a bennmaradást.
Egyetértünk azzal, hogy alapvető célként jelentkezik az új társadalmi vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és
stabilizálása. A társadalmi vállalkozások hatékony támogatása, a részükre nyújtott tanácsadási és mentorálási segítség hosszabb távon, önfenntartóvá válásuk lehetőségéhez is
hozzájárul.

Tisztelettel:
Erdős Norbert
kormánymegbízott
Békés Megyei Kormányhivatal
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Lucskai István, a Noble Thermal Investments Zrt. vezérigazgatója
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Alapvetően én is támogatandó célnak tartom, hogy a támogatások ne elaprózva, hanem koncentráltan kerüljenek felhasználásra, de véleményem szerint ez nem történhet
öncélúan, hanem a korlátozott forrásoknak a társadalom, a közjó szempontjából minél hatékonyabb felhasználását kell, hogy szolgálja. Ezért a támogatásra jogosult területek
behatárolását én is csak olyan mértékben tartanám helyesnek, hogy a behatárolás ne kizárólagosan, és ne más területeken megvalósítható jóval hatékonyabb fejlesztések
támogatásának az automatikus kizárásával történjen. Erre való tekintettel én is azt javaslom, hogy a GINOP jelenlegi szövegezésében a BKÜ területén ugyan kívül eső, de
társadalmi hasznosság szempontjából igen kedvező, vagy a balatoni turizmust elősegítő fejlesztések támogatására is legyen lehetőség.
Véleményem szerint a szigorú lehatárolás azért sem indokolt, mert úgysem vonatkozhat túl sok fejlesztési lehetőségre ez a „kivétel”. Ha ugyanis a támogatás alapja valóban a
támogatott fejlesztéseknek a társadalmi hasznossága lesz, akkor úgysem várható a jelenlegi fő turisztikai központoktól (Budapest, Balaton) távolabb eső területeken túl sok olyan
fejlesztés, amelyik meg tudna felelni az elvárható hatékonysági szempontoknak.
Egyúttal, csatlakozva Pesty Lászlóhoz, én is arra kérném a döntéshozókat, hogy alaposan ismerjék meg a Kárpát-medence és Szafaripark élménypark valamint az ahhoz
kacsolódva megvalósítható további fejlesztések terveit, és vizsgálják meg kiemelt fejlesztéssé történő minősítésének lehetőségét.
A kiemeltté minősítés további indokaként előadom, hogy sikerült cégünknek felkeltenie az egyik legnagyobb, külföldi nyugdíjas otthonokat üzemeltető szervezet érdeklődését a
Kárpát-medence és Szafariparkhoz kapcsolódva Magyarországon létesítendő hat csillagos nyugdíjas otthonok iránt. (Várhatóan az igényes gazdagabb külföldi nyugdíjasok
számára is vonzó lehet a tervezett, különleges ismereteket, testi-lelki gyógyulást, rendkívüli látványosságokat biztosító, vagyis egy ritka komplexitással bíró, valódi élményparkhoz
szervesen kapcsolódó helyen, a csapatunk által tervezett emelt szintű otthonokban élni.) Az üzemeltető szervezet vezetői érdeklődésének komolyságát mutatja, hogy előzetesen
elfogadták a jövő márciusra szóló meghívásunkat, hogy egy prezentáció keretében mutassuk be a helyszínt és a terveinket.
Tudom, hogy egy érdeklődést követően még nagyon sokat kell tenni azért, hogy konkrét üzlet (beruházás) legyen belőle, de vétek lenne, ha nem tennénk meg mindent azért, hogy
ez a gazdag, költeni képes külföldieknek idecsábítására alkalmas ritka lehetőség realizálódjon. .
Amennyiben, kellő kormányzati segítséget kapnánk már a tárgyalásokhoz, és így sikerülne ezt a projektet megvalósítanunk, akkor így a Kárpát-medence és Szafariparkhoz adott
támogatás akár többször is megtérülhet a park nyitását követő ötödik év végéig. Ugyanis a döntéshozóknak megküldött számítások szerint a támogatás az ötödik év végéig
megtérül már magának a parknak a létesítése és működése során befizetett adókból és járulékokból,.a nyugdíjas otthonokba költöző gazdag külföldiek költése pedig további
felmérhetetlenül nagy bevételt eredményezhet úgy a térségben élőknek, mint az államháztartásnak is. .
Megvalósulása esetében ez a beruházás az NTK-ban és GINOP-ban az „alkonygazdaságra” vonatkozó célkitűzést szolgáló, önmagában is támogatásra méltó, példaértékű
mintaprojekt lehet, amelynek mintája alapján további igényes külföldi nyugdíjasokat lehetne hazánkba csábítani, ami által még tovább többszörözhető a hivatkozott fejlesztések
társadalmi haszna.
Tisztelettel Lucskai István (a Noble Thermal Investments Zrt. vezérigazgatója), az emelt szintű nyugdíjas otthonok megvalósításának projekt gazdája
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KAVOSZ Zrt.
Egyéb észrevétel
A KAVOSZ Zrt. egyéb kiegészítő javaslatai
2014-2020 közti uniós támogatási ciklus vállalkozásfejlesztési céljaival kapcsolatban

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a 2014-2020 közötti költségvetési kereten belül nagyságrendekkel növelhető a versenyképesség javítását és a gazdaságfejlesztést szolgáló
támogatás, elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében.
A magyar gazdaság SWOT analízisében a gyengeségek között erős hangsúllyal szerepel a magyar KKV-k tőkeszegénysége, a külső finanszírozási eszközökhöz való
hozzáférésük kedvezőtlen.
Ennek megfelelően mind az öt beavatkozási területen fontos elérendő cél a Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
A kkv-szektor fejlesztéséhez szükséges beavatkozások három kulcs területét határozták meg az elfogadás alatt álló „Kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika
célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia 2014-2020” (KKV Stratégiában): a növekedési potenciál javítását, a vállalati környezet fejlesztését és a külső finanszírozási
forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését.
A GINOP keretében 85%-os társfinanszírozási aránnyal számolva 8,6 milliárd euró felosztása történik. A kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó 3. tematikus célkitűzés
kapja a legjelentősebb támogatást, az (ERFA) források 38%-a kerül erre a célra felhasználásra.
E támogatások célzott, gyors és hatékony felhasználása a siker záloga. Ehhez a vállalkozások nagy tömegéhez kell eljutni, különösen a kisebb összegű támogatások esetében.
E feladat ellátására a széles vállalkozói bázissal rendelkező, a vállalkozói igényeket napra készen ismerő szervezetek lehetnek a legalkalmasabbak.
Támogatjuk a támogatásokat közvetítői szervezetek fejlesztését és a közvetítő rendszer racionalizálását, a párhuzamosságok megszűntetését.
A vállalkozásokat, a KKV szektor egyes csoportjait az életciklusuknak, élethelyzetüknek megfelelően kell támogatni, ezzel biztosítható ugyanis, hogy az adott vállalkozás valóban a

számára aktuális probléma, kihívás megoldásához kapjon segítséget.
Véleményünk szerint meg kell határozni azokat a területeket, melyek kiemeltek és a kiemelt projektek esetén teret kell hagyni az egyedi problémák megoldására, de a tömeges,
kis összegű támogatásokat érdemes lehet standardizálni. Az eredményesség és hatékonyság egységes, egyszerűsített folyamatokkal gyorsan és a vállalkozások számára
egyszerű adminisztrációval érhető el, ehhez a kisebb összegű támogatási projektek lebonyolítását célszerűen egységesen, önálló rendszerben kezelni.
A legfeljebb 50 millió forint értékű fejlesztési támogatások esetén célszerű összevonni és „egyablakosan”, egy lépésben nyújtani a vissza nem térítendő támogatásokat és az
egyéb finanszírozási (visszatérítendő) forrásokat.
Erre egy egységes és átlátható, könnyű, a „minden típusú” vállalkozó számára átlátható és érthető rendszert kell alkotni, közérthető eljárásokkal! Vállalkozóbarát és vállalati
menedzsment személet szerint gondolkodni képes közreműködő szervezetekre van szükség, akik értenek a KKV-k nyelvén és végig tudják kísérni életciklus fázisaikat.
A tevékenységi területek kapcsán célszerű elővenni azokat a konstrukciókat, melyek a legnagyobb sikert aratták és melyek gyors megvalósítás mellett, gyors megtérülést is
eredményeznek. Ilyen programok voltak az: eszközbeszerzési pályázat, egyszerű IT fejlesztések támogatása, vállalati marketing támogatása, munkahelyteremtés elősegítése
beruházással egybekötve, kereskedelemfejlesztés, piacra jutás támogatása, exportorientált vállalkozások és beszállítók elősegítése, vállalati képzések, kombinált mikrohitel
ingatlanvásárlási lehetőséggel, komplex vállalkozásfejlesztési program – idézve csak párat az elmúlt évek legkelendőbb lehetőségei közül. Ezeket a területeket remekül lehet
kezelni komplex témájú kiírásokban is, melyek a cégek életciklus szerinti fejlesztési igényeit veszi figyelembe a támogatás nagyságrendje és a projekt időtartama kapcsán. Az IT
terület támogatását érdemes újabb megközelítésbe helyezni és a korábbi főként dobozos szoftverek beszerzésére fókuszáló támogatási programokat az applikáció alapú, egyedi
fejlesztésekre törekvő projektek támogatásával kellene kibővíteni.
Mindenképpen fontosnak tartjuk a vidékies mikrovállalkozások korlátozási anomáliáit eltüntetni, azaz, hogy az 5000 fő alatti településen lévő mikrovállalkozások területi
korlátozása gátolja bizonyos területű és célú fejlesztéseiket. Az ez ügyben tett hazai és brüsszeli egyeztetéseket maximálisan üdvözüljük és reméljük, hogy 2014-től már az 5000
fő alatti kistelepülésen lévő mikrovállalkozások részére is elérhetőek lesznek a pályázati lehetőségek teljes körű palettái, nemcsak a vidékfejlesztési lehetőségek. Mivel a
közösségi pénzek egyik legfontosabb indikátora a hátrányos helyzetű térségek fejlesztése és a munkahelyteremtés, így ezt a korlátot felbontva látjuk annak lehetőségét, hogy a
kisebb települések által nyújtott kedvezményes előnyök ( pld, önkormányzat által nem használt ingatlan hasznosítási célú átadása mikrovállalkozások részére ) meg tudják
billenteni a mérleg nyelvét és így ezen térségekben kisebb falvakban is elindulhatnak a mikrovállalkozások szélesebb célú fejlesztései is.
Az összevont, „egyablakos” önálló rendszer a Széchenyi-kártya programban bevált működési modell alapján alakítható ki, ezzel a KAVOSZ a Széchenyi Kártya Program 320
irodából álló országos, jelenleg is napi 150-200 vállalkozás kiszolgálására alkalmas irodahálózata képes a GINOP-ban és a VEKOP-ban elérni kívánt 25-30 ezer vállalkozás
bevonására és kiszolgálására.
Az összegyűjtött tapasztalatok és a 250 ezres vállalkozói adatbázis felhasználása eredményesen járulhat hozzá a támogatási programok kialakításához, a stratégiai célok
megfogalmazásához és a konkrét pályázati célok meghatározásához
erre alkalmasak.

a pályázatok kiírásához, elbírálásukhoz, technikai lebonyolításukhoz. A jelenlegi informatikai rendszerek

Véleményünk szerint szükségesek lennének olyan komplex pályázati kiírások, amelyek keretében egyszerre több célra (pl: eszközbeszerzés, piacra jutás, képzés, tanácsadás)
lehet pályázni, így kevesebb pályázati kiírásban, egységesen, átláthatóbb rendszerben lehetne támogatásokhoz juttatni a kisvállalkozásokat.
A sikeres Kombinált Mikrohitel mintájára automatizált, egyszerűsített, széles felhasználási körű Kombinált Vállalkozás Támogatási Hitelt javaslunk, mely KAVOSZ hálózatában
elérhető „üzletfejlesztés” célú, 25 millió értékű fejlesztési pályázat. Az „üzletfejlesztésbe” beleértjük az elmúlt 7 év legkeresettebb sikerpályázatainak céljait, így gépbeszerzést, K+F
tevékenységet, telephelyfejlesztést, ingatlan vásárlást, képzést és tanácsadást egyszerűsített feltételekkel, amelyben minden 1-2 éve eredményesen működő vállalkozás
pályázhat, aki vállalja a foglalkoztatás bővítését. Automatikus bírálattal az egyszerű beszerzési projektek esetén akár induló vállalkozások is sikeresen pályázhatnak. A pályázat
például 5 millió forintos (20%) önerővel, 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 10 millió forint támogatott hitelrészből állhat.
Mindenképpen külön figyelmet fordítanánk a hazai szellemi tulajdon területeire fókuszáló, innovatív, induló vállalkozások támogatási lehetőségeire, mely témák az előző
költségvetési ciklus keretei között is célirányok voltak (pld. a kreatív iparágat képviselő szegmenseken belül), de mégsem tudtak kiteljesedni. Figyelembe véve a központi –
közösségi, direkt brüsszeli irányvonalakat, egyértelmű szükségességet mutat, hogy ez az innovatív vállalkozói réteg is külön figyelmet és forrást igényel.
Jelentős probléma, hogy a vállalkozások méret szerinti megoszlása nem optimális, vagyis a mikrovállalkozások nagy száma mellett nem kellően magas a közepes vállalkozások
aránya. A növekedés gátja – a piaci helyzet mellett – a vállalkozási környezet, melynek javítását a GINOP az ipari parkok, inkubátor házak szolgáltatási portfoliójának és
minőségének javításával látja megoldhatónak.
Véleményünk szerint a vállalkozási környezet javítását a bürokrácia csökkentésével, az adó- és jogszabályok átláthatóságával, kiszámíthatóságával szükséges kezdeni.
Üdvözöljük a „Kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése” célt, amely egyszerűsítő javaslatokat tartalmaz az elektronikus, illetve on-line ügyintézés és a
benyújtandó dokumentumok számát, terjedelmét illetően. Továbbá, gyorsítja és egyszerűsíti az eljárásokat és a pályázók és kedvezményezettek számára közvetlenebbé teszi az
ügyfélszolgálatot, a kapcsolattartást, a személyes konzultációt.
Egyetértünk a Kormány a 2731/2013. (X.11.) (Az uniós programok lebonyolításának alapelveiről) határozatában foglalt egyszerűsítési törekvéseivel is, különösen a normatív
feltételek szerinti egyszerűsített, egységes eljárásrenddel, az egyszerűbb elszámolási eszközök alkalmazásával, egységes nyilvántartási és monitoring rendszerek kialakításával,
melyben készek vagyunk aktív szerepet is vállalni.
A 2007-2013. évi ciklus összegző tapasztalataként emelhető ki, hogy az elszámolások bonyolultsága, dokumentáltsági foka okozza a legnagyobb adminisztrációs terhet a
vállalkozások, pályázók részére. Egyetértünk a pályázati kiírások egyszerűsítésével, azonban azt látjuk, hogy a korábbi években sem ez okozta a legnagyobb problémát. A
Közreműködő Szervezetek kapacitáshiányai és a vállalkozói projektek késedelme többnyire a kifizetési kérelmek és jelentések által okozott adminisztrációs terhelésre
vezethetőek vissza. Fontos tehát elsőként ezen aspektusból megtervezni a következő évek működőséi mechanizmusait, melye egyben a technikai költségek csökkentését, a
kapacitáshiányok és így a bírálatok időbeni elhúzódásának megszűnését is eredményezhetik.
A vállalkozások versenyképességének javítása az üzleti környezet (infrastruktúra) javításán túl az együttműködés ösztönzésével (klaszterek, beszállítói hálózatok és kevésbé
formalizált együttműködés ösztönzésével) valamint az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztésével lehet elérni.
A tudatos IKT eszköz használatot terjesztő programok alkalmasak a piacra jutás támogatására, az e-kereskedelem terjedésének és a piaci e-szolgáltatások napi felhasználását
támogatására.
Javasoljuk, hogy a vállalkozói készségek és készségek fejlesztése az átképzések mellett a vállalkozások napi működést segítő, minden gyakorlati kérdésben kompetens
(egyablakos) információnyújtást (VVUK Program) is támogassuk. Ezzel nemcsak elméleti, de a mindennapi életben is hasznos segítséget nyújtó program hozható létre, de a
program alkalmas a vállalkozások tömegese elérésére és egyebek mellett a támogatási és más kormányzati lehetőségek, információk a vállalkozások széles köréhez történő
eljuttatására.
A vállalkozások számára a legnagyobb segítség a közérthető információ. A vállalkozások többsége nem ért a pályázatok, projektfinanszírozás, projektmenedzsment nyelvén.
A versenyképesség szempontjából kiemelten fontos terület az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése, melyhez elengedhetetlen az üzleti ismeretek fejlesztése, a vezetők
általános és specifikus menedzsment ismereteinek fejlesztése.
Véleményünk szerint a menedzsment ismereteken belül kiemelten fontos az egy vagy néhány személyes (mikro-) vállalkozások esetén az utódlás kérdésének vizsgálata, hiszen
a vállalkozás fejlődésének fontos lépcsője a tulajdonos helyettesítése, aki nélkül a vállalkozás a tapasztalatok szerint működésképtelenné válik.
Emellett pedig rendkívül fontos az a modell, mely már bizonyos pályázatokban fellelhető, hogy lehetőséget kell teremteni egy cég kisebb – nagyobb beruházásai mentén a
képzések és menedzsment tanácsadási feladatok támogatása. Természetesen ezen elszámolható költségek mögé megfelelő elvárásokat célszerű támasztani, hogy mérni és
tervezni lehessen azok hasznosságát.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a szolgáltatási és kereskedelmi szektor méltatlanul töltött be mostoha szerepet. Mindkét olyan „jelentős foglalkozatási mutatókkal” bíró

szektor, mely ezen fókuszálásnál nem szabad, hogy teljesen perifériára kerüljön. Ezen szektorokban kisösszegű, gyors és egyszerű pályázati rendszerre van szükség. Számos
pályázati konstrukcióból kerültek kizárásra azok, akik kereskedelemmel, raktározással foglalkoznak, holott ugyanúgy munkahelyeket teremtenek, szolgáltatnak. Ezen kizárásokat
célszerű lenne megszüntetni és általános vállalkozásfejlesztési célirányokban gondolkodni, komplex fejlesztések jegyében.
A versenyképesség javításának eszköze a vállalkozások infokommunikációs fejlettségének növelése is. Növelni kell az e-kereskedelmi mutatókat, a széles sávú internet elérését
és az állami szféra eszközellátottságát és a digitális szolgáltatások körét és igénybevételének szintjét.
Javasoljuk, hogy a vállalkozások eszköz- és széles sávú elérésének javítására kerüljön megvalósításra a korábban tervezett „KKV-NET” program, melynek keretében alacsony
támogatás-igény mellett nagyszámú (tízezres nagyságrendű) vállalkozás juthat infokommunikációs eszközökhöz és internet eléréshez.
Emellett szorgalmazzuk a kisebb összegű, szinte „normatívaként” adható olyan pályázati támogatásokat, melyekből többnyelvű weboldalak, belső vállalati IT rendszerek,
informatikai tudásbázisok, applikáció alapú fejlesztések jöhetnek létre, melyek a modern kor elengedhetetlen kellékei.
Az elektronikus közigazgatás fejlesztésében kiemelt szerep jut az állami nyilvántartások és az elektronikus azonosítás korszerűsítésének.
Az elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések terén kiemelt cél az online elérhető közszolgáltatások körének bővítése, a hatékony állam megteremtése
érdekében a nyilvántartások közti interoperativitás elérése.
Véleményünk szerint a digitális aláírás ellátottságot és elfogadást célszerű bővíteni. A vállalkozások, projektek azonosításában, támogathatóságának és később a támogatások
monitoringjában is egységes minősítő rendszert lenne szükséges alkalmazni, melyet a nyilvántartások egységesítésével a bürokratikus eljárások minimalizálásával a fenti
kiemelt célokra is fel lehet használni. A minősítés a több uniós országban sikeresen működő „credit buro” mintájára kialakításra kerülő „KKV minősítő rendszerben” történhet,
melynek alapjául a KAVOSZ a Széchenyi Kártya Programban bizonyított PD függvénye szolgálhat.
A KAVOSZ 2008 óta olyan KKV minősítő rendszert működtet, amely bármely vállalkozásról és projektről 75-80%-os valószínűséggel képes előzetesen eldönteni, hogy sikeres
lehet-e.
A kamarai regisztráció képes a becsületes vállalkozások azonosítására, a minősítő rendszer pedig képes a sikeres projektek azonosítására, így a pályázati bírálatban
felhasználva 10 perces munkával a sikeres pályázatok aránya közel 100% lehet!
Automatikus előbírálattal a vállalkozások több hónapos adminisztrációt kerülhetnek el, gyorsítható a források kihelyezése és a programok nagy sikeraránya pozitív
kommunikációs lehetőséget biztosít a gazdasági kormányzatnak.
A pályázatok bírálati szempontrendszere és értékelési módszertana mögé is gyors, naprakész értékelő rendszerek húzhatóak fel, melyek összefuttatva a KAVOSZ által
működtetett vállalati értékelő rendszerrel azonnali eredményeket adva tudják elénk tárni az egy-egy programban megfelelő minőségben indulni képes vállalkozásokat.
A kiemelt ágazatok, térségek kijelölése és fejlesztése a gazdaság hosszú távú fenntartható fejlődésének alapja. Ennek érdekében a vállalkozások differenciált fejlesztése, a
vállalkozások kapacitásainak bővítése elősegíti ezen cégek piaci megjelenését és megtartását.
A vállalkozások differenciált fejlesztésének legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a garanciális háttér biztosítása, ezzel nemcsak a kiemelt vállalkozások (csoportok, régiók)
támogatása, de piaci forrásokhoz, eszközökhöz (faktoring és lízing) való hozzáférésében és feltételeiben is előnyösebb helyzetbe hozhatók. A garanciális háttér biztosítására a
korábbi javaslatunkban részletesen bemutatott Garancia Alap a leginkább költségkímélő és leghatékonyabb eszköz.
A lánc- és körbetartozások kezelésére is alkalmas Faktoring Alap pedig képes versenysemleges módon ösztönözni a faktor cégeket a kisvállalkozások követeléseinek
előfinanszírozására és olyan egységes támogatási feltételrendszert kialakítani, ahol minden cég egységes feltételekkel, gyorsan és minimális adminisztrációval juthat a
követelése ellenértékéhez.
Multiplikációs hatása kiemelkedő, az első évben elkülönített pénzügyi keret a jelenlegi 80 napos átlagos forgási sebességgel számolva 45-50 milliárd nagyságrendű követelés
finanszírozását biztosítja rövidtávon.
A Faktoring Alap, ami versenysemleges módon ösztönzi a hazai faktor cégeket a kisvállalkozások követeléseinek előfinanszírozására, ahol minden cég egységes feltételekkel,
gyorsan és minimális adminisztrációval juthatna a követelése ellenértékéhez, felgyorsítja a belassult pénzügyi, gazdasági folyamatokat.
A vállalkozások versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív vállalkozások támogatása. Az innovációs lánc minden szakaszában szükséges a
vállalati K+F+I tevékenység támogatása, amely végső soron hozzájárul a termék sikeres piacra viteléhez.
A vállalkozások egyenlőtlen elosztása miatt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a közép-magyarországi régió kiemelt figyelmet kapjon az innováció támogatásakor függetlenül attól,
hogy más prioritások (munkahely teremtés vagy telephely fejlesztés) esetén diszpreferált régiónak számít. Ennek elsődleges oka az egyetemi és más kutatóhelyek centralizált
elhelyezkedése, a kiemelten innovatív vállalkozások felülreprezentáltsága és a lehetséges együttműködés esélye ebben a régióban.
Javasoljuk, hogy a VEKOP keretében legyen lehetőség a vállalkozások technológiai fejlesztéseinek, a K+F+I témájú együttműködések támogatására.
Ezekkel az intézkedésekkel közelíteni lehetne a vállalkozások eloszlását jobban modellező támogatás allokációhoz, hiszen a VEKOP keretében a kis- és középvállalkozások
fejlesztését célzó 3-as tematikus célkitűzés keretében az összes forrásnak csak a tizedét használhatjuk fel.
Mindenképpen célszerű lesz, a már említett „kreatív iparágat” újra definiálni és az adott húzó ágazatokra illesztve megjelenteni a pályázati lehetőségeket (Kreatív iparágak pld: IT
cégek, mobil alkalmazásfejlesztők, online tartalomfejlesztő cégek, divattervezők, formatervezés, lakberendezés, fotó, filmipar, ötletgyárak, hungarikum típusú területek – pld.
hologram, stb.).
Emellett az induló, remek ötletekkel rendelkező feltalálók, kutatók, műszaki K+F, vagy kísérleti K+F területek fejlesztése is fontos, akár szakmailag jól felügyelt, megfelelő
partnerek bevonásával, pld. a Mecenatúra program mintájára (a szakmai beszállító kapja a támogatást, a projektgazda pedig hasznosíthatja az így megkapott tudást,
közreműködést, szakértelmet).
Sokkal jobban kiemelnénk a K+F+I-n belül a kutatások indításának ösztönzését, párhuzamosan a jogvédelemmel, az EU-s és világszabadalmi eljárások lefolytatásának
ösztönzésével. Ez az alapja annak, hogy a produktum Magyarországon maradjon vagy a hasznosítás eredménye részben itt csapódjon le. Az anyag említi az innováció
ökoszisztéma fejlesztésének tervét és a tudásbázisok és vállalatok együttműködésének segítését, azonban nem tér ki annak fontosságára, hogy egy fejlett vagy fejlődő K+F+I
szektor megfelelő kataszter és adatbázis nyilvántartása nélkül a rendszer átláthatósága és az innovációk üzleti hasznosíthatóságának lehetősége csökken. Erre is külön
figyelmet fordítanánk.
A tudásbázisok hasznosításának egyik kiemelt területe a szolgáltatási szektor – gondoljunk azon új innovációkra, melyek ezen szektorban egyre inkább világszintű eredményeket
érnek el. A szolgáltatási és kereskedelmi szektor fejlesztését szinergiában lehet végezni az IKT szektor és gazdaság fejlesztésével. Így ezen szektorok bekapcsolása is időszerű
a K+F+I területekre.
Az 5. beavatkozási területen a gazdálkodó szervezetek megújuló energia felhasználásának, energiahatékonyságának növelése a helyi adottságokhoz alkalmazkodóan támogatja
a víz-, nap- és szélenergia, a biomassza és geotermikus energia használatát.
Egyetértve a terület kiemelt támogatásával fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a megújuló energiák hasznosítása kiváló lehetőséget nyújt a vállalkozások együttműködésének
fejlesztésére. Amellett, hogy mind a beruházói, mind a kivitelezői oldalon jellemzően kisvállalkozások vannak, a beruházások hatékonyságát jelentősen növeli a közös beszerzés
és kivitelezés, ide értve akár a közösségi napenergia parkokat is. Javasoljuk, hogy e téren fordítsunk kiemelt figyelmet a vállalkozások együttműködésének támogatására.
Nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a múlt tapasztalatai alapján, ezek a pályázatok (épületi energiahatékonyság, megújuló energiaforrások alkalmazása) nagymértékű
előkészítést, bonyolult adminisztrációt, mély műszaki és szakmai előkészületeket igényelt, ami miatt nagyon sok kis- és középvállalkozás inkább el sem indult ezeken a
programokon. Célszerű lenne egyszerűsítetten hozzáférhető, csomagokban, hazai gyártók által kínált lehetőségeket egybe forrasztva kínálni ezeket a programokat és
szigorúbban ellenőrizni majd a megvalósulás ezen feltételeit. Hazánk sajnos jócskán kullog az ilyen jellegű nemzetközi mutatók (megújuló energiák hasznosítása az EU-ban)
elérésében. Amennyiben egy vállalkozás nagyobb volumenű ilyen jellegű programban gondolkodik, úgy célszerű a projektek műszaki és szakmai előkészítése kapcsán előzetes
előkészítési támogatást nyújtani. Egy „projekt előkészítő alap” alkalmazásával mérhető és pontosabban tervezhető lenne a projektek várható sikeressége, idő- és költségkeretei.

A 3. tematikus célkitűzéshez kapcsolódik a pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése, melynek érdekében kiemelt figyelmet kap a támogatások közvetítésében részt vevő
pénzügyi közvetítők fejlesztése, fejlesztésének támogatása.
Egyetértünk a kombinált hitel és garanciaeszközök fokozott használatával, támogatásával, ide értve a JEREMIE jellegű visszatérítendő jellegű támogatások alkalmazását. Szintén
egyetértünk a vállalkozások külső (piaci) forrásokhoz való hozzáférésének javítását célzó törekvésekkel, a támogatásközvetítő szervezetek fejlesztésével és informatikai hátterük
erősítésével.
Az eredmény indikátorok között szereplő 100 közvetítő szervezetet ugyanakkor túlzónak tartjuk, a finanszírozási piac véleményünk szerint nem képes ekkora számú szervezet
fenntartására, de etz szükségtelennek is ítéljük. A 1. specifikus cél szerint 2022-re az elérni kívánt 21 000 vállalkozást ugyanakkor jelentősen alulbecsültnek tartjuk, hiszen a
Széchenyi Kártya Program 25-28 000 vállalkozás forráshoz jutását képes támogatni egymaga évente. Továbbra is javasoljuk a Széchenyi Kártya Programban kialakított rendszer
és hálózat felhasználását.
A pénzügyi eszközök hozzáférhetősége nemcsak a versenyképesség növelését, de a foglalkoztatási képességek javítását is szolgálja. A finanszírozási források rendelkezésre
állását hitel-, faktoring-, lízing illetve tőkeprogramokkal, valamit a kockázatvállalást ösztönző garanciatermékekkel lehet biztosítani.
Egyetértünk a felsorolt eszközökkel és elérésük támogatásával. Ismét felhívjuk a figyelmet a korábbi Faktoring Alap javaslatunkban és a Garancia Alap felállítására vonatkozó
javaslatainkban foglaltakra.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az alapok felállítása valamint a közvetítő szervezetek informatikai hátterének fejlesztése a támogatási ciklus elején tesz
szükségessé jelentős támogatást, a későbbiekben újabb szervezetek felállítása vagy bővítése a párhuzamosságokat növeli, hatékonyság szempontjából nem lehet releváns.
Elvonatkoztatva a GINOP és VEKOP konkrét tervezett intézkedéseitől, szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet több, korábban felvetett kérdésre illetve megoldási javaslatunkra.
Elsőként egy régóta fennálló forrásmegosztási kérdésre hívjuk fel ismét a figyelmet, amely az 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások támogatását érinti. A 200713-as ciklusban ezek a mikrovállalkozások ki vannak zárva az Új Széchenyi Terv által (GOP és ROP keretében) kiírt pályázatokból, támogatásokból.
Ez a magyarországi 3200 településből több mint 2700 település kizárását jelenti. A kizárt településekről a mikrovállalkozások csak a Vidékfejlesztési Program támogatásaira
pályázhatnak, azonban itt az alacsonyabb támogatási keretek gyorsan kimerültek, számos fejlesztés hiúsult meg, holott a gazdaságfejlesztési programokból támogathatók lettek
volna.
A probléma kizárólag magyar (jog)szabályok módosításával megoldható. Egyrészt az operatív programok vonatkozó pontjainak, valamint a 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. sz.
mellékletének módosításával feloldható lenne a probléma.
Az operatív programok elválasztásakor figyelmet javaslunk szentelni az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások pályázati támogatására. Célszerűnek tartjuk előre meghatározni, hogy
ezek a mezőgazdasági vagy az ipari szektorhoz kerülnek-e besorolásra (ANNEX) különösen azért, mert a részükre nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások kapcsán
jelentős versenyhátrányt szenvedhetnek.
Az élelmiszeripar támogathatósága évek óta anomália, a KSZ-ek részéről is teljesen különbözőek az állásfoglalások. Mindenképpen le kell tisztítani az elsődleges és a
másodlagos mezőgazdasági gyártás, termelés fogalomkörét és azt egyértelműsíteni kell a pályázati rendszerben betöltött helyüket.

Szintén korábbi kérdés a „túlvállalás” mértéke. Korábban is javasoltuk, hogy ne csak a ténylegesen fel nem használt források kerüljenek újra kiírásra, de a tapasztalatok alapján,
várhatóan visszajövő pénzek szintjét előre becsülve célszerű a kereteket „túlvállalásával” kiírni a pályázatokat, így számos fejlesztés korábban megvalósulhat.
A 2007-13-as ciklusban egyes források esetén sikerült elérni az előleg teljes körű általánossá tételét, mely szándékot továbbra is támogatjuk. Az előleg mellett a pályázatokat
hatékonyan egészíthetik ki a Széchenyi Kártya Program Önerő kiegészítő és Támogatást megelőlegező hitelkonstrukciói is, melyek iránt már a 2013-ig tartó ciklusban is nagy volt
az igény, igen pozitív a megítélésük, ezért indokolt a támogatási rendszerbe intézményesen beépíteni.
Minden vállalkozásfejlesztést támogató pályázat esetében a minimum 25%-os, de inkább 50%-os előleglehívási lehetőséget egyértelműen beépítenénk a rendszerbe, mivel az
előleg lehetőség megjelenése óta, a lehívási rendszer is felgyorsult.
A vállalkozások részére igényelhető ESZA típusú támogatások mögé (vállalati képzések, rugalmas munkahely, munkahelyteremtés támogatása, stb.) egyszerűsített, könnyített
rendszert tennénk, mivel a jelenlegi közreműködői szervezet a magas beérkező pályázati darabszám miatt alkalmatlannak bizonyult ezen pár millió forintos támogatások
kezelésére. Itt is bevezetnénk a legalább 20 millió Ft alatti támogatások egyszerű hozzáférhetőségét.
A Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása specifikus cél (2.1.4.) esetén javasoljuk a célcsoportok minél előbbi meghatározását és
ezeken a területeken különösen, de minden prioritásban a támogatás intenzitás a lehetséges maximális szinten történő meghatározását.
Szintén kiemelten fontosnak tartjuk a több pályázati célt támogatni kívánó pályázatok esetén a támogatás intenzitás rugalmas meghatározását, ezzel lehetővé téve a támogatott
piaci források (pl. Széchenyi Kártya Támogatásokat megelőlegező hitel) felhasználását.

2013. november 20. 11:54

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), KAVOSZ Zrt.
Egyéb észrevétel
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a KAVOSZ Zrt. javaslata
2014-2020 közti uniós támogatási ciklus vállalkozásfejlesztési céljaival kapcsolatban

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a 2014-2020 közötti költségvetési kereten belül nagyságrendekkel növelhető a versenyképesség javítását és a gazdaságfejlesztést szolgáló
támogatás, elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében.
A magyar gazdaság SWOT analízisében a gyengeségek között erős hangsúllyal szerepel a magyar KKV-k tőkeszegénysége, a külső finanszírozási eszközökhöz való
hozzáférésük kedvezőtlen.
Ennek megfelelően mind az öt beavatkozási területen fontos elérendő cél a Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
A kkv-szektor fejlesztéséhez szükséges beavatkozások három kulcs területét határozták meg az elfogadás alatt álló „Kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika
célkitűzéseit és eszközeit meghatározó stratégia 2014-2020” (KKV Stratégiában): a növekedési potenciál javítását, a vállalati környezet fejlesztését és a külső finanszírozási
forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését.
A GINOP keretében 85%-os társfinanszírozási aránnyal számolva 8,6 milliárd euró felosztása történik. A kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó 3. tematikus célkitűzés
kapja a legjelentősebb támogatás, az (ERFA) források 38%-a kerül erre a célra felhasználásra.
E támogatások célzott, gyors és hatékony felhasználása a siker záloga. Ehhez a vállalkozások nagy tömegéhez kell eljutni, különösen a kisebb összegű támogatások esetében.

E feladat ellátására a széles vállalkozói bázissal rendelkező, a vállalkozói igényeket napra készen ismerő szervezetek lehetnek a legalkalmasabbak.
Támogatjuk a támogatásokat közvetítői szervezetek fejlesztését és a közvetítő rendszer racionalizálását, a párhuzamosságok megszűntetését.
A vállalkozásokat, a KKV szektor egyes csoportjait az életciklusuknak, élethelyzetüknek megfelelően kell támogatni, ezzel biztosítható ugyanis, hogy az adott vállalkozás valóban a
számára aktuális probléma, kihívás megoldásához kapjon segítséget.
Véleményünk szerint meg kell határozni azokat a területeket, ahol a kiemelt területeken vagy kiemelt projektek esetén teret kell hagyni az egyedi problémák megoldására, de a
tömeges, kis összegű támogatásokat érdemes lehet standardizálni. Az eredményesség és hatékonyság egységes, egyszerűsített folyamatokkal gyorsan és a vállalkozások
számára egyszerű adminisztrációval érhető el, ehhez a kisebb összegű támogatási projektek lebonyolítását célszerűen egységesen, önálló rendszerben kezelni.
A legfeljebb 50 millió forint értékű fejlesztési támogatások esetén célszerű összevonni és „egyablakosan”, egy lépésben nyújtani a vissza nem térítendő támogatásokat és az
egyéb finanszírozási (visszatérítendő) forrásokat.
Az önálló rendszer a Széchenyi-kártya programban bevált működési modell alapján alakítható ki, ezzel a KAVOSZ a Széchenyi Kártya Program 320 irodából álló országos,
jelenleg is napi 150-200 vállalkozás kiszolgálására alkalmas irodahálózata képes a GINOP-ban és a VEKOP-ban elérni kívánt 25-30 ezer vállalkozás bevonására és
kiszolgálására.
Az összegyűjtött tapasztalatok és a 250 ezres vállalkozói adatbázis felhasználása eredményesen járulhat hozzá a támogatási programok kialakításához, a stratégiai célok
megfogalmazásához és a konkrét pályázati célok meghatározásához
erre alkalmasak.

a pályázatok kiírásához, elbírálásukhoz, technikai lebonyolításukhoz. A jelenlegi informatikai rendszerek

Véleményünk szerint szükségesek lennének olyan komplex pályázati kiírások, amelyek keretében egyszerre több célra (pl: eszközbeszerzés, piacra jutás, képzés, tanácsadás)
lehet pályázni, így kevesebb pályázati kiírásban, egységesen, átláthatóbb rendszerben lehetne támogatásokhoz juttatni a kisvállalkozásokat.
A sikeres Kombinált Mikrohitel mintájára automatizált, egyszerűsített, széles felhasználási körű Kombinált Vállalkozás Támogatási Hitelt javaslunk, mely KAVOSZ hálózatában
elérhető „üzletfejlesztés” célú, 25 millió értékű fejlesztési pályázat. Az „üzletfejlesztésbe” beleértjük az elmúlt 7 év legkeresettebb sikerpályázatainak céljait, így gépbeszerzést, K+F
tevékenységet, telephelyfejlesztést, ingatlan vásárlást, képzést és tanácsadást egyszerűsített feltételekkel, amelyben minden 1-2 éve eredményesen működő vállalkozás
pályázhat, aki vállalja a foglalkoztatás bővítését. Automatikus bírálattal az egyszerű beszerzési projektek esetén akár induló vállalkozások is sikeresen pályázhatnak. A pályázat
például 5 millió forintos (20%) önerővel, 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 10 millió forint támogatott hitelrészből állhat.
Jelentős probléma, hogy a vállalkozások méret szerinti megoszlása nem optimális, vagyis a mikrovállalkozások nagy száma mellett nem kellően magas a közepes vállalkozások
aránya. A növekedés gátja – a piaci helyzet mellett – a vállalkozási környezet, melynek javítását a GINOP az ipari parkok, inkubátor házak szolgáltatási portfoliójának és
minőségének javításával látja megoldhatónak.
Véleményünk szerint a vállalkozási környezet javítását a bürokrácia csökkentésével, az adó- és jogszabályok átláthatóságával, kiszámíthatóságával szükséges kezdeni.
Üdvözöljük a „Kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése” célt, amely egyszerűsítő javaslatokat tartalmaz az elektronikus, illetve on-line ügyintézés és a
benyújtandó dokumentumok számát, terjedelmét illetően. Továbbá, gyorsítja és egyszerűsíti az eljárásokat és a pályázók és kedvezményezettek számára közvetlenebbé teszi az
ügyfélszolgálatot, a kapcsolattartást, a személyes konzultációt.
Egyetértünk a Kormány a 2731/2013. (X.11.) (Az uniós programok lebonyolításának alapelveiről) határozatában foglalt egyszerűsítési törekvéseivel is, különösen a normatív
feltételek szerinti egyszerűsített, egységes eljárásrenddel, az egyszerűbb elszámolási eszközök alkalmazásával, egységes nyilvántartási és monitoring rendszerek kialakításával,
melyben készek vagyunk aktív szerepet is vállalni.
A vállalkozások versenyképességének javítása az üzleti környezet (infrastruktúra) javításán túl az együttműködés ösztönzésével (klaszterek, beszállítói hálózatok és kevésbé
formalizált együttműködés ösztönzésével) valamint az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztésével lehet elérni.
A tudatos IKT eszköz használatot terjesztő programok alkalmasak a piacra jutás támogatására, az e-kereskedelem terjedésének és a piaci e-szolgáltatások napi felhasználását
támogatására.
Javasoljuk, hogy a vállalkozói készségek és készségek fejlesztése az átképzések mellett a vállalkozások napi működést segítő, minden gyakorlati kérdésben kompetens
(egyablakos) információnyújtást (VVUK Program) is támogassuk. Ezzel nemcsak elméleti, de a mindennapi életben is hasznos segítséget nyújtó program hozható létre, de a
program alkalmas a vállalkozások tömegese elérésére és egyebek mellett a támogatási és más kormányzati lehetőségek, információk a vállalkozások széles köréhez történő
eljuttatására.
A versenyképesség szempontjából kiemelten fontos terület az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése, melyhez elengedhetetlen az üzleti ismeretek fejlesztése, a vezetők
általános és specifikus menedzsment ismereteinek fejlesztése.
Véleményünk szerint a menedzsment ismereteken belül kiemelten fontos az egy vagy néhány személyes (mikro-) vállalkozások esetén az utódlás kérdésének vizsgálata, hiszen
a vállalkozás fejlődésének fontos lépcsője a tulajdonos helyettesítése, aki nélkül a vállalkozás a tapasztalatok szerint működésképtelenné válik.
A versenyképesség javításának eszköze a vállalkozások infokommunikációs fejlettségének növelése is. Növelni kell az e-kereskedelmi mutatókat, a széles sávú internet elérését
és az állami szféra eszközellátottságát és a digitális szolgáltatások körét és igénybevételének szintjét.
Javasoljuk, hogy a vállalkozások eszköz- és széles sávú elérésének javítására kerüljön megvalósításra a korábban tervezett „KKV-NET” program, melynek keretében alacsony
támogatás-igény mellett nagyszámú (tízezres nagyságrendű) vállalkozás juthat infokommunikációs eszközökhöz és internet eléréshez.
Az elektronikus közigazgatás fejlesztésében kiemelt szerep jut az állami nyilvántartások és az elektronikus azonosítás korszerűsítésének.
Az elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések terén kiemelt cél az online elérhető közszolgáltatások körének bővítése, a hatékony állam megteremtése
érdekében a nyilvántartások közti interoperativitás elérése.
Véleményünk szerint a digitális aláírás ellátottságot és elfogadást célszerű bővíteni. A vállalkozások, projektek azonosításában, támogathatóságának és később a támogatások
monitoringjában is egységes minősítő rendszert lenne szükséges alkalmazni, melyet a nyilvántartások egységesítésével a bürokratikus eljárások minimalizálásával a fenti
kiemelt célokra is fel lehet használni. A minősítés a több uniós országban sikeresen működő „credit buro” mintájára kialakításra kerülő „KKV minősítő rendszerben” történhet,
melynek alapjául a KAVOSZ a Széchenyi Kártya Programban bizonyított PD függvénye szolgálhat.
A KAVOSZ 2008 óta olyan KKV minősítő rendszert működtet, amely bármely vállalkozásról és projektről 75-80%-os valószínűséggel képes előzetesen eldönteni, hogy sikeres
lehet-e.
A kamarai regisztráció képes a becsületes vállalkozások azonosítására, a minősítő rendszer pedig képes a sikeres projektek azonosítására, így a pályázati bírálatban
felhasználva 10 perces munkával a sikeres pályázatok aránya közel 100% lehet!
Automatikus előbírálattal a vállalkozások több hónapos adminisztrációt kerülhetnek el, gyorsítható a források kihelyezése és a programok nagy sikeraránya pozitív
kommunikációs lehetőséget biztosít a gazdasági kormányzatnak.
A kiemelt ágazatok, térségek kijelölése és fejlesztése a gazdaság hosszú távú fenntartható fejlődésének alapja. Ennek érdekében a vállalkozások differenciált fejlesztése, a
vállalkozások kapacitásainak bővítése elősegíti ezen cégek piaci megjelenését és megtartását.

A vállalkozások differenciált fejlesztésének legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a garanciális háttér biztosítása, ezzel nemcsak a kiemelt vállalkozások (csoportok, régiók)
támogatása, de piaci forrásokhoz, eszközökhöz (faktoring és lízing) való hozzáférésében és feltételeiben is előnyösebb helyzetbe hozhatók. A garanciális háttér biztosítására a
korábbi javaslatunkban részletesen bemutatott Garancia Alap a leginkább költségkímélő és leghatékonyabb eszköz.
A lánc- és körbetartozások kezelésére is alkalmas Faktoring Alap pedig képes versenysemleges módon ösztönözni a faktor cégeket a kisvállalkozások követeléseinek
előfinanszírozására és olyan egységes támogatási feltételrendszert kialakítani, ahol minden cég egységes feltételekkel, gyorsan és minimális adminisztrációval juthat a
követelése ellenértékéhez.
Multiplikációs hatása kiemelkedő, az első évben elkülönített pénzügyi keret a jelenlegi 80 napos átlagos forgási sebességgel számolva 45-50 milliárd nagyságrendű követelés
finanszírozását biztosítja rövidtávon.
A Faktoring Alap, ami versenysemleges módon ösztönzi a hazai faktor cégeket a kisvállalkozások követeléseinek előfinanszírozására, ahol minden cég egységes feltételekkel,
gyorsan és minimális adminisztrációval juthatna a követelése ellenértékéhez, felgyorsítja a belassult pénzügyi, gazdasági folyamatokat.
A vállalkozások versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív vállalkozások támogatása. Az innovációs lánc minden szakaszában szükséges a
vállalati K+F+I tevékenység támogatása, amely végső soron hozzájárul a termék sikeres piacra viteléhez.
A vállalkozások egyenlőtlen elosztása miatt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a közép-magyarországi régió kiemelt figyelmet kapjon az innováció támogatásakor függetlenül attól,
hogy más prioritások (munkahelyteremtés vagy telephelyfejlesztés) esetén diszpreferált régiónak számít. Ennek elsődleges oka az egyetemi és más kutatóhelyek centralizált
elhelyezkedése, a kiemelten innovatív vállalkozások felülreprezentáltsága és a lehetséges együttműködés esélye ebben a régióban.
Javasoljuk, hogy a VEKOP keretében legyen lehetőség a vállalkozások technológiai fejlesztéseinek, a K+F+I témájú együttműködések támogatására.
Ezekkel az intézkedésekkel közelíteni lehetne a vállalkozások eloszlását jobban modellező támogatás allokációhoz, hiszen a VEKOP keretében a kis- és középvállalkozások
fejlesztését célzó 3-as tematikus célkitűzés keretében az összes forrásnak csak a tizedét használhatjuk fel.

Az 5. beavatkozási területen a gazdálkodó szervezetek megújuló energia felhasználásának, energiahatékonyságának növelése a helyi adottságokhoz alkalmazkodóan támogatja
a víz-, nap- és szélenergia, a biomassza és geotermikus energia használatát.
Egyetértve a terület kiemelt támogatásával fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a megújuló energiák hasznosítása kiváló lehetőséget nyújt a vállalkozások együttműködésének
fejlesztésére. Amellett, hogy mind a beruházói, mind a kivitelezői oldalon jellemzően kisvállalkozások vannak, a beruházások hatékonyságát jelentősen növeli a közös beszerzés
és kivitelezés, ide értve akár a közösségi napenergia parkokat is. Javasoljuk, hogy e téren fordítsunk kiemelt figyelmet a vállalkozások együttműködésének támogatására.
A 3. tematikus célkitűzéshez kapcsolódik a pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése, melynek érdekében kiemelt figyelmet kap a támogatások közvetítésében részt vevő
pénzügyi közvetítők fejlesztése, fejlesztésének támogatása.
Egyetértünk a kombinált hitel és garanciaeszközök fokozott használatával, támogatásával, ide értve a JEREMIE jellegű visszatérítendő jellegű támogatások alkalmazását. Szintén
egyetértünk a vállalkozások külső (piaci) forrásokhoz való hozzáférésének javítását célzó törekvésekkel, a támogatásközvetítő szervezetek fejlesztésével és informatikai hátterük
erősítésével.
Az eredmény indikátorok között szereplő 100 közvetítő szervezetet ugyanakkor túlzónak tartjuk, a finanszírozási piac véleményünk szerint nem képes ekkora számú szervezet
fenntartására, de etz szükségtelennek is ítéljük. A 1. specifikus cél szerint 2022-re az elérni kívánt 21 000 vállalkozást ugyanakkor jelentősen alulbecsültnek tartjuk, hiszen a
Széchenyi Kártya Program 25-28 000 vállalkozás forráshoz jutását képes támogatni egymaga évente. Továbbra is javasoljuk a Széchenyi Kártya Programban kialakított rendszer
és hálózat felhasználását.
A pénzügyi eszközök hozzáférhetősége nemcsak a versenyképesség növelését, de a foglalkoztatási képességek javítását is szolgálja. A finanszírozási források rendelkezésre
állását hitel-, faktoring-, lízing illetve tőkeprogramokkal, valamit a kockázatvállalást ösztönző garanciatermékekkel lehet biztosítani.
Egyetértünk a felsorolt eszközökkel és elérésük támogatásával. Ismét felhívjuk a figyelmet a korábbi Faktoring Alap javaslatunkban és a Garancia Alap felállítására vonatkozó
javaslatainkban foglaltakra.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az alapok felállítása valamint a közvetítő szervezetek informatikai hátterének fejlesztése a támogatási ciklus elején tesz
szükségessé jelentős támogatást, a későbbiekben újabb szervezetek felállítása vagy bővítése a párhuzamosságokat növeli, hatékonyság szempontjából nem lehet releváns.
Elvonatkoztatva a GINOP és VEKOP konkrét tervezett intézkedéseitől, szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet több, korábban felvetett kérdésre illetve megoldási javaslatunkra.
Elsőként egy régóta fennálló forrásmegosztási kérdésre hívjuk fel a figyelmet, amely az 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások támogatását érinti. A 2007-13-as
ciklusban ezek a mikrovállalkozások ki vannak zárva az Új Széchenyi Terv által (GOP és ROP keretében) kiírt pályázatokból, támogatásokból.
Ez a magyarországi 3200 településből több mint 2700 település kizárását jelenti. A kizárt településekről a mikrovállalkozások csak a Vidékfejlesztési Program támogatásaira
pályázhatnak, azonban itt az alacsonyabb támogatási keretek gyorsan kimerültek, számos fejlesztés hiúsult meg, holott a gazdaságfejlesztési programokból támogathatók lettek
volna.
A probléma kizárólag magyar (jog)szabályok módosításával megoldható. Egyrészt az operatív programok vonatkozó pontjainak valamint a 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. sz.
mellékletének módosításával feloldható lenne a probléma.
Az operatív programok elválasztásakor figyelmet javaslunk szentelni az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások pályázati támogatására. Célszerűnek tartjuk előre meghatározni, hogy
ezek a mezőgazdasági vagy az ipari szektorhoz kerülnek-e besorolásra (ANNEX) különösen azért, mert a részükre nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások kapcsán
jelentős versenyhátrányt szenvedhetnek.
Szintén korábbi kérdés a „túlvállalás” mértéke. Korábban is javasoltuk, hogy ne csak a ténylegesen fel nem használt források kerüljenek újra kiírásra, de a tapasztalatok alapján,
várhatóan visszajövő pénzek szintjét előre becsülve célszerű a kereteket „túlvállalásával” kiírni a pályázatokat, így számos fejlesztés korábban megvalósulhat.
A 2007-13-as ciklusban egyes források esetén sikerült elérni az előleg teljes körű általánossá tételét, mely szándékot továbbra is támogatjuk. Az előleg mellett a pályázatokat
hatékonyan egészíthetik ki a Széchenyi Kártya Program Önerő kiegészítő és Támogatást megelőlegező hitelkonstrukciói is, melyek iránt már a 2013-ig tartó ciklusban is nagy volt
az igény, igen pozitív a megítélésük, ezért indokolt a támogatási rendszerbe intézményesen beépíteni.
A Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása specifikus cél (2.1.4.) esetén javasoljuk a célcsoportok minél előbbi meghatározását és
ezeken a területeken különösen, de minden prioritásban a támogatás intenzitás a lehetséges maximális szinten történő meghatározását.
Szintén kiemelten fontosnak tartjuk a több pályázati célt támogatni kívánó pályázatok esetén a támogatás intenzitás rugalmas meghatározását, ezzel lehetővé téve a támogatott
piaci források (pl. Széchenyi Kártya Támogatásokat megelőlegező hitel) felhasználását.
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Salamin Géza, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
Egyéb észrevétel

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
2013. október 22-én levélben a Magyar Nemzeti Bank számára megküldte a 2014-2020-as kohéziós politikai időszakra vonatkozó operatív programok társadalmi egyeztetésre
bocsátott tervezeteinek elérhetőségét, amellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A Magyar Nemzeti Bank törvényben előírt elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank ugyanakkor elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, a
rendelkezésére álló eszközeivel támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, a gazdasági növekedést. Ebből kifolyólag hasznosnak tartjuk, amennyiben a három
gazdaságfejlesztési operatív program alakulásáról rendszeres tájékoztatást kapunk, így a tervezés folyamatát az MNB rendelkezésére álló információk segítségével, lehetőség
szerint támogatni tudjuk. Az MNB részéről a 2014-2020-as időszak operatív programjai tekintetében Csizmadia Norbert (csizmadian@mnb.hu) ügyvezető igazgató úr a felelős.
Gazdaságpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk azt a döntést, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklusban a kohéziós források közel hatvan százaléka a
gazdaság fejlesztését szolgálja, valamint azt is, hogy az eddig jellemzően alkalmazott vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök is megjelennek a
vállalkozások ösztönzésében.
Mellékelten küldjük észrevételeinket a gazdaságfejlesztés szempontjából meghatározó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program vonatkozásában.
A három gazdaságfejlesztési vonatkozású operatív programról összességében elmondható, hogy olyan újszerű fejlesztési megközelítést mutatnak be, amely alapvetően
válaszolni igyekszik a gazdasági válság tapasztalataira és a gazdaság jelenlegi globális fejlődésfolyamataira, illeszkedik a magyar gazdaságpolitika alapvető prioritásaihoz és
széleskörű fejlesztési eszköztárat jelenít meg. A magyar gazdaság növekedési esélyeinek a szempontjából kiemelten pozitív, hogy az operatív programok tervezetei szerint a
2014-2020-as időszakban a források koncentráltan a gazdaságfejlesztésre fognak irányulni és a gazdaság ösztönzését a központi program (GINOP) mellett a területi alapú
programok, a TOP és VEKOP is szolgálják majd, melyek a gazdasági fejlődés helyi feltételrendszerét tudják fejleszteni.
A jelenlegi dokumentumok alapján látható, hogy a gazdaságfejlesztési források nagyságrendje, azon belül is a vállalati szektorhoz kerülő forrástömeg a következő
programidőszakban jelentős piacbefolyásoló hatást válthat ki. Ebből kifolyólag fontosnak tartjuk az egyes operatív programok egészére, illetve azok intézkedéseire, valamint a
konkrét konstrukcióira vonatkozó részletes elemzések, hatástanulmányok elkészítését, megvizsgálva azok lehetséges várható hatását nemcsak a nemzetgazdaság egésze, de
az egyes piacok, ill. szektorok tekintetében is, valamint következményeit a pénzpiacok vonatkozásában is.
A fejlesztési eszközök, pl. támogatási konstrukciók kidolgozásakor fontos figyelembe venni e várható hatásokat, szektoronként, ágazatonként minél egyértelműbben
meghatározni az elérendő célokat és a feltételek meghatározásával minél pontosabbá tenni a támogatási eszközöket, ami azonban nem járhat a támogatási konstrukciók
elaprózódásával. A vállalati szférába irányuló támogatások tekintetében különösen fontos világos célok mentén, a piaci hatásokra tekintettel lévő megfelelően „célzott”
beavatkozások annak érdekében, hogy a negatív hatások helyett (piactorzító hatás, pályázni nem tudók versenyhátrányba kerülése) a pozitív hatások érvényesüljenek.
Éppen ezért a GINOP véglegesítéséhez és a program majdani végrehajtásához megítélésünk szerint fontos lenne olyan iparági stratégiák kialakítása, amelyek rögzítik az adott
szegmensen belül a gazdaságpolitika céljait, a piac sajátosságait és a kívánatos beavatkozási irányokat. (Az iparági stratégiák kialakítása ismereteink szerint az NGM-ben
korábban már megkezdődött).
A megküldött, az Európai bizottsági sablonok által megkötött formátumban készülő operatív program dokumentumok alapján részleteiben még nem értékelhetőek a
programokba tervezett gazdaságösztönzési eszközök, azonban javasoljuk, hogy a támogatások piactorzító hatása veszélyének csökkentésére, a vállalatok piacra (főképp
nemzetközi piacra) való belépését segítő megoldásokra törekedjenek a programok kialakítása során.
Ebből a szempontból is pozitív elem a pénzügyi eszközök bevezetése, amely az eddigi GOP-ban megjelenő visszatérítendő forrás minimális részarányához képest
nagyságrenddel erőteljesebben, önálló prioritástengelyként jelenik meg a gazdaságfejlesztési eszköztárban a GINOP tervezete szerint.
Egyetértünk az uniós források felhasználására vonatkozóan azon célkitűzéssel, hogy nagyobb teret engedjen a pénzügyi eszközök alkalmazásának, a visszatérítendő források
egyszerre jelentenek lehetőséget a források felhasználása során alkalmazott hatékonysági elvek érvényre jutásának, és a tőkepiaci szereplők által közvetített értékek és
hozzáadott érték átadására. Tekintettel arra, hogy a hazai KKV-k legjelentősebb beruházási korlátja a pénzügyi források elérése, helyes döntés volt az uniós források 2007-2013as ciklusában életre hívni a JEREMIE programot a hazai start up vállalkozások támogatása érdekében. A JEREMIE programok keretében ma már több mint 120 milliárd forint áll
rendelkezésre a vállalkozások számára.
A pénzügyi eszközök jelenlegi operatív program tervezetben rögzített 13%-os részarányát javasoljuk tovább bővíteni, szükség esetén akár a vissza nem térítendő támogatások
mérséklésével. A pénzügyi eszközök külön prioritási tengelyen (6. sz tengely) való tervezése a társfinanszírozási szabályokra való tekintettel érthető, ugyanakkor fontosnak tartjuk,
hogy a többi prioritástengely céljaihoz is egyértelműen hozzá tudjon járulni ennek alkalmazása. Éppen ezért megfontolandónak tartjuk olyan kombinált konstrukciók kialakítását,
melyben a pénzügyi eszközök, a vissza nem térítendő támogatásokhoz kapcsolva együttesen jelennek meg, pl. a tudásgazdaság, növekedési zónák, stb. kapcsán, annak
érdekében, hogy a pályázó egyidejűleg egyazon projektjéhez támogatást és pl. kedvezményes hitelt is igénybe tudjon venni.
Fontos szempont a következő költségvetési ciklus pénzügyi eszközeinek tervezésekor, hogy a tőkepiaci vertikum egészét lefedjék. Hasznosítva az előző ciklus eredményeit a
JEREMIE programban, tér nyílik arra, hogy működő, akár nagyobb méretű vállalkozások és akár önkormányzatok is pályázhassanak megfelelő feltételek között. Hatékony eszköz
lehet a célzott tőkealapok alkalmazása, mely tekintetben a dokumentum (egyelőre nem kellően érvelt alátámasztással) megnevez preferált területeket. Indokolt lenne az egyes
tematikus alapok indításának részletesebb kifejtése, és annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy menet közben más alapok is elindításra kerülhessenek.
Szintén támogatandó a vállalkozások nyilvános működésre való ösztönzése, az ezzel kapcsolatos pénzügyi és intézményi keretek kialakításának támogatása. Eredményes
forrásközvetítés elengedhetetlen feltétele az azokat közvetítő intézmények fejlesztése is, egyetértünk a dokumentum cél- és eszközrendszerével.
Ugyanakkor javasoljuk a pénzügyi eszközök fogalmainak és ezzel kapcsolatosan a tartalmak jelentésének egyértelműsítését a dokumentumban, tekintettel a hazai jogszabályi
keretekre.
A Dokumentum szerint a Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése prioritás célja, hogy a vállalkozások forráshoz jutási lehetőségeit pénzügyi eszközök alkalmazásával
segítse elő. Nem világos a pénzügyi eszközök fogalmi meghatározása a dokumentumon belül. A pénzügyi eszköz fogalmát irányelvek és hazai jogszabályok, a MiFID és a Bszt.
tartalmazza, e szerint többek között pénzügyi eszköz az átruházható értékpapír (pl. részvény, vállalati kötvény, kockázati tőkejegy, stb.), vagyis a tőkepiacon forgalomképes
értékpapír a fizetőeszköz kivételével. A Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése prioritás alatt első intézkedésként megjelenik a Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének
javítása. E szerint:
„A vállalkozások versenyképességének fejlesztését, foglalkoztatási képességének javítását a finanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek
érdekében a szükséges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, faktoring-, lízing- illetve tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző
garanciatermékek működtetésével kell biztosítani, önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva.”
A Dokumentum 2.6.3.3 pontja szerint:
„A pénzügyi eszközök keretében az alábbi konstrukciók alkalmazását tervezzük:
1. refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek
2. garancia- és viszontgarancia termékek
3. Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal)
4. célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is).”
A pénzügyi eszközök fogalmába nem tartoznak bele a hitel-, faktoring-, lízing és garanciatermékek. Rendezni szükséges hogy a hitel-, faktoring-, lízing és garanciatermékek
(jogszabályi értelmezésben) nem pénzügyi eszközök.
Az anyagban a tőkeprogramokkal kapcsolatban egyedül forrásbevonási eszközeként a kockázati tőkejegyek, mint pénzügyi eszközök kibocsátása és ezen keresztül a
vállalkozások támogatása szerepel. Bár egy helyen (2.6.3. pont alatt) említésre kerül, hogy ösztönözni kívánják a vállalkozások tőkepiaci megjelenését részvény és
kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó támogatott garancia és társfinanszírozási programokkal, ua. a lábjegyzetben foglaltak szerint az erre vonatkozó hazai döntés még nem
született meg. További kidolgozást igényel, hogy konkrétan mely pénzügyi eszközök fejlesztését kívánják elérni (a kockázati tőkejegyek kibocsátásán túl).

A GINOP és a TOP dokumentumok alapján a 2014-2020-as ciklus fejlesztéspolitikájában megjelenik az ágazati fókuszálás lehetősége, kiemelt ágazatok célzott támogatása.
Ugyanakkor a dokumentumból nem derül ki, hogy milyen ágazati stratégia és prioritásrendszer mentén, mely ágazatok kiemelését célozzák meg a fejlesztések. Megítélésünk
szerint egy fejlesztési időszak eszközrendszerének tervezésekor szükség van az ezzel kapcsolatos célok rögzítésére és az OP-nak erre való hivatkozására. (Az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kormánydöntés előtt álló tervezete megjelöli a kiemelt ágazatokat, azonban a GINOP ezt nem hivatkozza). A GINOP-ban megjelenő
területi tartalom (növekedési és szabad vállalkozási zónák, Balaton, stb.) a térségileg célzottabb és integráltabb fejlesztések lehetőségét hordozzák, azonban jelen
dokumentumban, ennek konkrétumai nem látszódnak. Szükség lenne az OP-ban is egyértelműen meghatározni a beavatkozási térségek (növekedési zónák, SZVZ) fejlesztési
kereteit és körét és ezek alkalmazásának céljait. Megfontolandónak tartjuk e szempontból a nagyobb városok szerepének és kompetenciájának megerősítését a GINOP
vonatkozásában is, hiszen a gazdasági fejlődés és innováció szempontjából a városi központok szerepe meghatározó.
Az uniós elvárásoknak szerinti formátumú, meglehetősen terjedelmes GINOP érthetőségét és áttekinthetőségét nagyban segítené, ha a TOP-hoz hasonlóan – legalább az
egyeztetési változatokban – a dokumentum elején táblázatos formában összefoglalásra kerülne valamennyi prioritástengely, felsorolva azok tervezett intézkedéseit.
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III. Más OP-k kapcsolódása a vidék felzárkóztatásához
Mint ahogyan az általános észrevételek között már jeleztük, megítélésünk szerint a Magyar gazdaság egyik kiemelten megoldandó feladata a vidék – különösen a falu –
leszakadásának a megállítása; a vidéki foglakoztatási ráta kritikusan alacsony értékének a javítása; a vidék tőkevonzó képességének a javítása, illetve a vidéken keletkezett tőke
helyben tartása. Ennek érdekében javasoljuk, hogy az EMVA-n kívüli OP-k preferáltan kezeljék a vidéki, kiemelten a kistelepülési, falusi térségeket!
Ezen belül is az alábbi intézkedések támogatását javasoljuk más OP-ból:
1. Legális vidéki- és kiemelten agrárfoglalkoztatás növelése – EFOP
2. Élelmiszeripari beruházások támogatása – GINOP
3. Öntözés és komplex vízgazdálkodási programok (benne a belvíz is) támogatása – készülő KEOP
4. Helyi tőke helyben tartása (melléküzemágak fejlesztése, diverzifikáció) – GINOP
5. Turisztika fejlesztése (mezőgazdasági vállalkozások számára is) – GINOP
6. A vidéki népesség-megtartó képesség, vállalkozásfejlesztés – GINOP
7. Infokommunikáció fejlesztése mind az agráriumban, mind a vidéki településeken – GINOP
8. Javasoljuk a tőkebefektetési alapok rendszerét kiterjeszteni az agrárvállalkozásokra. (Felhívjuk a figyelmet a mezőgazdaság sajátosságaira, melyből kiindulva külön alapként
kellene kezelni más tőkebefektetési alapoktól) – GINOP
9. Kedvezményes hitel- és kamattámogatási konstrukciók agrárgazdaságra történő kiterjesztése – GINOP
10. Vízgazdálkodás, vízvisszatartás, benne helyi kisebb léptékű tározók létesítésének a lehetőségével – KEOP
11. Megújuló energia, kiemelten a mezőgazdasági alapanyagú biomassza energetikai célú felhasználásának támogatásával – KEOP
12. Elérhetőséget javító beruházások (különösen a vidéki úthálózat fejlesztése) – TOP
13. Tudományos fejlesztések átültetése a gyakorlatba az agrárgazdaság vonatkozásában is – GINOP.

2013. november 20. 11:18

Keszthelyi Péter, elnök, BUDAPESTI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
Egyéb észrevétel
Észrevételek és javaslatok
2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Mindenekelőtt egy fontos kérdés: Ha az anyag minden oldalán az szerepel, hogy az nem tekinthető a kormány álláspontjának, akkor kinek az álláspontját tükrözi és mi is a sorsa.
Általánosságban megállapítható, hogy ami benne van a nagyon sok általánosan elfogadható európai értékrend mellett az egy kicsit számunkra azt tükrözi, mintha a virtuális világ
lenne az igazi megoldás és az infokommunikáció mindenre tökéletes megoldást nyújt majd. Mindez amellett, hogy megítélésünk szerint nem igaz nagyon is eltér a mai magyar,
de véleményünk szerint az európai valóságtól is. Sok tekintetben ugyan kicsit már erőltetett menetben lépkedünk ezen a téren, de akkor sem fog ilyen gyorsan változni a világ.
(Csak példaképpen hozom fel az e napló körül már most látszódó rengeteg kérdést és kétséget és nem véletlen, hogy eddig még egyetlen komoly építési hagyományokkal
rendelkező európai ország mécsak nem is gondolkodik az ilyne gyors és erőltetett bevezetésén).
Az egész anyag tömeges intézkedések sorozata, amit azonban a legjobban hiányolunk az a valós építés, pedig a környezet igazi alakítása nélkül csupán virtuális megoldásokkal
nem fog megváltozni a gazdaság, ahogyan a számítógéppel vezérelt gyártástechnológiák sem nélkülözik magát a technológiát.
Megítélésünk szerint az igazi épített környezet és infrastruktúra fejlesztése nem kap elég teret, de az ország területi adottságainak többcélú és a turisztika felé történő fejlesztése
sem. Ahogy a Balaton és térsége megjelenik külön, úgy szükség lenne pl az Északi Középhegység területfejlesztésére, de még a Dél Alföld és a Dél Dunántúl (a magyar
mediterrán övezet) fejlesztése is megérne egy külön fejezetet. Példaképp mindössze elég csak arra rámutatni, hogy a velünk közel hasonló földrajzi elhelyezkedésű Ausztria ma
a turizmusban lassan vezető nagyhatalom. Igaz hogy a téli turizmusban és főleg hegyekben és kiépített téli sportpályákban nem állunk olyan jól, de a termál és a balneo
turisztikában, sőt ehhez kapcsolható egészség turizmusban akár jobbak is lehetnénk a szomszédoknál, és ebben nem kizárólag a Balaton és térség érdemel említést.
Az országban és különösen Budapesten stratégiai kérdés a bérlakás helyzet megoldatlansága, és az ebből fakadó röghöz kötöttség, amiből egyértelmű a mobilitás hiánya és a
munkaerő helyzet kiegyenlitetlensége az egész országban. Márpedig ezek megoldása nélkül a szépen felsorakoztatott elvek üres szavak maradnak és a legtöbb
foglalkoztatottságra irányuló program is megvalósíthatatlan.

A bérlakás programra vonatkozóan mellékelünk egy alatvetést is, amit az Egyesületünk felvezetése alapján már a BKIK keretein belül el is indítottunk és még minisztériumi
egyeztetésig is eljutottunk, de valódi programalkotásra nem került sor, pedig nemcsak a jelenleg üresen álló lakások korszerű és gazdaságos hasznosítását, de lakáshitellel
küzdők problémáinak valódi piackonform megoldását is segítené az általunk szorgalmazott non profit bérlakás program. Ráadásul ezzel a megoldással az MNB
vállalkozásélénkítő program egy kis része végre az építőiparba is eljutna és elindíthatná a mára teljesen leállt projektfinanszírozást a lakásépítés területén. Mindez különösen a
Közép Magyaroszág régiót segítené jelentős mértékben. Megjegyezzük tovább, hogy ez a megoldás nem idegen az eddigi megoldásoktól, mindössze az állami eszközkezelés
rendszerét kellene átgondoltabban és szélesebb körűbben átalakítani.
Végezetül és főleg nem utolsó sorban azt gondoljuk, hogy az építés, a gazdaságosan épített környezet minden társadalom alapvető mozgatója és a gazdasági növekedés
legfontosabb alapja. A jól kidolgozott építési projektek határozzák meg a működő gazdaságok környezetét és nem utolsó sorban a munkahely teremtés révén. Éppen ezért egy

ilyen középtávú stratégiai program sarkalatos pontja kell legyen, a kiemelt állami projektek helyzete és azok gazdaságos építése, amelyeket kiemelten kezel az egyesületünk és
ezen a területen szorsan együttmködik nemcsak a BKIK val hanem az Építész és a Mérnök kamarával is. A másik kiemelt program a bérlakások helyzete és ezen belül is a
szociálsi bérlakás fejlesztése melett a non profit bérlakás piac megteremtése különösen Budapesten, mert a jelenlegi lakáshitel helyzetben ez jelethetne egy lehetséges és
piackonform megoldást. (nemcsak a devizaalapó, hanem minden a válság miat lehetelen helyzetbe került ingatlanhiteles tekintetében).
Bérlakás koncepció
Alapvetések

Magyarországon az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag megszűnt a szociális bérlakás és összességében a bérlakás részaránya egészségtelen mértékben lecsökkent az európai
városok gyakorlatához képest. Mindez jelentősen rontja az építőipar helyzetét és az egészséges városi lakásstruktúra hiánya a munkaerő mobilizációt is gátolja. Mindezeken túl
jelentősen felhalmozódott az üresen álló, használaton kívüli lakások állománya, ami az ingatlanpiac helyzetét is felborítja és annak mozgását és helyes ár-érték struktúrájának
alakulását is befolyásolja. Ugyanakkor a jelentős ki nem fizetett és ez által komoly fizetési hátrányban lévő ingatlantulajdonos lehetetlen helyzetben van, amelyet nemcsak
rövidtávon, hanem szerkezetében és hosszú távon is kezelni kell.
Magyarország kormánya ugyan helyesen megkezdte ennek a problémakörnek a kezelését, de az eseti és átmeneti rendelkezések a gyors beavatkozást és az azonnali
segítséget, ha esetenként meg is oldják, a teljes problémakör kezelésére nem nyújtanak megoldást.
A BGE a BKIK IX érintett szakmai osztályaival elemezve az elmúlt több évtized problémáit és a jelenlegi, de akár történelmi európai megoldásokat szükségesnek tartja egy hosszú
távú bérlakás koncepció és annak alapján egy teljes rendszer kidolgozását, amelynek alapvetéseit a következőkben fogalmazza meg.
• A bérlakás arányát egy helyes arányban vissza kell állítani, amelyhez fel lehet és fel is kell használni a jelenleg kialakult helyzet kényszereit. (ki nem fizetett hitelekkel terhelt
tarthatatlan tulajdonok, üresen álló szociális és tartósan ki nem adott magán lakások, megkezdett állami próbálkozások a bérlakások visszaállítására-eszközkezelő, Ócsa
sikertelen vállalkozás elemzése)
• Meg kell teremteni a többszintű bérlakás struktúrát a szükséglakástól a piaci árhoz közeli bérlakásig, a felső bérleti konstrukciónál akár a lízing lehetőséggel a tulajdonszerzés
(visszaszerzés) lehetőségét is biztosítva. Ebben új elem a BGE és a BKIK által felvetett és piackonform megoldást kínáló non profit bérlakás struktúra kialakítása, annak teljes
állami többségi tulajdonnal támogatott rendszerével.

• Ki kell a alakítani azt az egészséges kényszerhelyzetet, vagy inkább opcionális lehetőségek rendszerét, amelyben a jellegi lehetetlen helyzetbe került tulajdonosoknak megéri a
bérlakást választani és egy stabil élethelyzetet teremteni
• Meg kell teremteni az üres lakások kiadásának kényszerét akár a már sokat vitatott ingatlanadó bevezetésével is, amely azonban semmiképp sem irányulhat sem a lakott, sem
az üzletszerűen működtetett ingatlanokra, hiszen azokat már megfelelő vállalkozói vagy tulajdonosi közteher jelenleg is terheli.
• A bérlakás készlet teljes körű állami, vagy önkormányzati esetleg ezek kombinációjával kialakított kezelői, létesítménygazdálkodói hálózatát annak teljes fizikai szervezetivel
együtt meg kell alkotni, vagy a meglévők bázisán fel kell fejleszteni. Ezen társaságok esetében persze figyelembe kell venni a kiszervezhető (outsourcing) feladatok rendszerét és
nem minden esetben mamut szervezetek felállítására kell törekedni.
• A teljes bérlakás állomány kezelésére létre kell hozni egy ingatlan alapot, amelyhez kapcsolható minden a korábbiakban vázolt funkció és azokhoz szükséges cégek rendszere
is, amely egyúttal az ingatlanalap mintegy holding szerű működését feltételezi.
• A teljes rendszer kialakításával egyidejűleg meg kell vizsgálni a nyugdíjalap bevonhatóságát a rendszerbe és ezzel egy egészséges ingatlanpiac visszarendeződéssel a
nyugdíjak értékállósága is biztosítható azok stabil fedezete révén.

2013. november 18. 11:47

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
Általános észrevételek:
Általánosságban elmondható, hogy minden fejezet elejére, vagy a dokumentum bevezető szakaszában szükséges lenne egy összefoglaló elemzés, ami a 2007-13 időszak
tapasztalatait, számszerű eredményeit, illetve a hiányosságokat, újra nem elkövetendő hibákat mutatja be. (előző időszak indikátorainak teljesülése, forráslehívás
eredményessége, ágazati elemzések, stb., és a következtetések)
Ahogy az előzetes véleményezésnél, is itt kiemelendő, hogy elengedhetetlen egy fogalomtár kialakítása és csatolása mellékletként. Számos új fogalom merül fel – szociális
vállalat – amely még kevésbé ismert és nem tudni, konkrétan mit takar. Szektorális tekintetben komoly szakzsargonnal dolgozik az anyag, és nem biztos, hogy mindenki számára
ismert például a blended learning, a megvető tőke vagy az ASP rendszer jelentése. Javasolt emellett a számos rövidítés megjelenítése, angol nyelvű kiírásuk és magyar
fordításuk, illetve jelentésük tisztázása – vagy lábjegyzetben, ahogyan ez helyenként megjelenik, vagy indexszámozva és a fogalomtárba helyezve. Mindezek mellett, az anyag
formális jellege nyilván megkövetel egy bizonyos fogalmazási és szóhasználati stílust, de törekedni kell a magyar kifejezések használatára, ahol csak lehetséges.
Az ITI eszköz szerepe lenne többek között az OP-k közötti átjárhatóság és egy összetett és kombinálható finanszírozás biztosítása. Az anyagban az ITI egy esetben kerül konkrétan
kiemelésre. A záró összegzés, illetve tájékoztató rész ír az ITI és a CLLD eszközökről, de ez még kidolgozandó. Éppen a lényeg, a kapcsolódási pontok nem tisztázottak, új
információt alig-alig kapunk.
Szintén előzetes javaslatink között szerepelt, hogy a forráselosztásnál az intenzitási szintet a fejlettségi szinthez kellene kapcsolni, hogy a felzárkózásra szoruló térségek tényleg
felzárkózhassanak; a fejletlenebb területek kaphassanak magasabb intenzitású támogatást.
Több olyan terület fejlesztése is hangsúlyt kap, amelyek véleményünk szerint más OP-ból finanszírozandók – pl. képzés, átképzés, stb. – illetve mivel konkrét tartalmuk nem
ismert, nem is látható, hogy mennyiben járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, a munkahelyteremtéshez (pl. közösségi terek létrehozásának támogatása).
Szintén általános észrevétel, hogy a termelő ágazatok, termelő vállalatok támogatása kaphasson nagyobb hangsúlyt. A hagyományosan ránk jellemző, bár az utóbbi évtizedben
elhanyagolt, hanyatló, (munkaerő-igényes!) iparágak ne szoruljanak vissza a szolgáltató-szektor mögé. Gondolunk itt a könnyűiparra, a mezőgazdasági vállalkozásokra, vagy akár
az ipar területén is a termelő vállalatokra. Ha már munkahelyteremtés, akkor fontos a kínálati oldalt erősíteni.
Észrevételek az egyes fejezetekhez
A stratégia összefoglalója jó, a beavatkozási területek indokoltak, és a SWOT elemzés is hűen tükrözi a jelenlegi állapotunkat. Kifejezetten helytálló a lehetőségek rész leírása, jól
kijelölve a jövőbeli irányt.
Sajnálatos, hogy az EU sablon nem tesz lehetővé részletesebb helyzetelemzést – ennek okán javasoljuk a releváns, számszerű eredmények beépítését a prioritások bevezető
részéhez.
A GINOP intézkedések specifikus részben megyénket tekintve jó lenne, ha a megújuló energia felhasználásnak ösztönzése mellé beférnének a fosszilis energiahordozók is,
környezetbarát és/vagy újszerű technológia felhasználásával, ld. tiszta-szén technológia. Nem zárja ki a leírás a hagyományos energiahordozók területét, de nem is nevesíti.
Prioritási tengelyek

1. Vállalkozások versenyképessége és foglalkoztatás
A foglalkoztatás 75%-ra való bővítése nyilván uniós elvárás, mint célkitűzés, de utópisztikusnak tűnik ugyanazt a célt kitűzni, ha az uniós átlag most 68,9%, mi pedig 63,1%-ról
indulunk.
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő vállalkozások üzleti és vállalati infrastruktúra fejlesztése az anyag szerint csak a TOP-ból megoldható. Nem biztos, hogy
önmagában ez a TOP-ból megoldható, ismerve az indikatív forrás allokációt.
A SZVZ-k területén fejleszteni kívánó vállalkozások támogatása is cél, ami jó, de az anyag úgy fogalmaz, hogy ennek a végrehajtásába bevonják a megyei önkormányzatokat is.
Nem tisztázott, hogy hogyan.
A vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése jó gondolat, csak kicsit zavaros. Úgy írunk ki pályázatot pl., hogy hanyatló szakaszban lévő vállalkozásoknak szól? Milyen
szempontok alapján ítélnék ezt meg?
A foglalkoztatás terén sokszor kitér az anyag az esélyegyenlőség biztosítására, és nyilván a pozitív megkülönböztetést engedi a törvény, de nem feltétlenül szerencsés, emellett, a
megváltozott munkaképességűekről szinte csak a szociális vállalkozásoknál esik szó. Ezek támogatása célkitűzés, de úgy kerülnek említésre, hogy a társadalmi vállalkozásokkal
ellentétben valószínűleg önfenntartóvá sosem fognak válni. Ha az indítását és a kezdeti működését támogatjuk is, hosszú távon nem lesznek életképesek külső finanszírozás
nélkül.
A kis-és középvállalkozások helyzetének felmérése valós problémát takar, ha csak a tőke hiányát vagy a bizonytalan gazdasági környezetet vesszük alapul. A nekik nyújtandó
támogatások terén nyilván érthető, hogy fókuszálni kell, de a négy felsorolt alapján félő, hogy a lemaradt, fejletlenebb régiók még inkább lemaradnak.
A pénzügyi eszközök vonatkozásában Magyarország jelentős tapasztalatokra tett szert a 2007-13-as időszakban, írja az anyag – és egyetlen konkrétum sem kerül megemlítésre.
Kell az előző időszak elemzése és kiindulópontként, viszonyítási pontként vagy bázisértékekként való használata. Megjegyzendő az is, hogy az anyag véleményével ellentétben a
pénzügyi eszközök felhasználásában nincs nagy tapasztalatunk.
2. Tudásgazdaság
A célok határozottak és jók, a beavatkozások igazodnak ezekhez és az igények beazonosítása is megfelelő.
Vannak nagyon jó elgondolások, pl. a vállalati KFI támogatásnál a célzott alapkutatástól a létrehozott termék piacra viteléig, komplett folyamatot támogatunk.
Fontos egy szempontrendszer kialakítása az egyszerűbb, illetve a stratégiai jelentőségű nagyobb projektek beazonosítására, kiválasztására.
Egyetlen tervezett nagyprojekt van egyébként az anyagban, az ELI-ALPS – egy egyedülálló attoszekundumos berendezés létrehozása, szakaszosan.
3. IKT
Az EURÓPA 2020 kiemelt céljaihoz igazodva számos olyan intézkedés is szerepel az OP-ban, amely erős túlzásokat vetít ki a magyar társadalom tekintetében: nem gondoljuk
például, a munkaerőpiacon való boldogulás egyik alapvető feltétele hazánkban a digitális írástudás. Van már például elektronikus építési napló, a fejlődés nyilvánvalóan nem áll
meg, de alapvetően az élőmunka és a benne rejlő szaktudás, ami a munkaerőpiacon szükséges. A digitális írástudás pedig inkább előny, mint alap.
A versenyképes IKT fejlesztése fontos és kiemelt szerepet kap, mivel kiemelkedően magas a hozzáadott érték-teremtő képessége és az exporthoz való hozzájárulása. Javasolt
ezt nem csak a szolgáltatási szektorban, hanem a termelő szektorban is alkalmazni.
Digitális gazdaság fejlesztése cél terén indokolatlannak véljük azt a megfogalmazást, hogy 2020-ra érjük el, vagy haladjuk meg az európai átlagot a vállalkozások
informatizáltsági szintjében. Erre az itt megjelölt forrás nem elég.
A bevezetőnkben már említett idegen szavak tömkelege pedig ennél az ágazati leírásnál a legzavaróbb.
A vállalti szektor tekintetében megfelelő az 50%-os támogatási intenzitás.
Az elektronikus közigazgatás intézkedésben az önkormányzatok informatikai fejlesztése szerepel, hozzá kapcsolódó képzésünk viszont nem. Javasolt ennek beemelése.
Az ITI eszköz ennél az intézkedésnél kerül először említésre, az intelligens városok címszó alatt, aminek a fogalmát kevés magyarázattal látták el.
A 4. infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése intézkedés említi először a CLLD eszközt, hogy alkalmazható lesz, „amennyiben a GINOP tartalmi és pénzügyi
keretei ezt lehetővé teszik.”
Jó elgondolás, hogy teljes folyamatok támogatására törekszik a GINOP, itt például rendszerfejlesztés – hozzáférés fejlesztése – hozzáférők képzése.
A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztését indokolatlannak véljük ebből a forrásból finanszírozni. A költsége nem ismert, valószínűleg tetemes forrásokat vinne el.
4. Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása, energiahatékonyság
Megyénk jó eséllyel profitálhat, hiszen többek között az UNESCO listán szereplő területek turisztikai célú fejlesztése is cél. Jól kidolgozott, átgondolt célkitűzések – nem pontszerű,
hanem egymáshoz kapcsolódó fejlesztések, termékfejlesztés, egészségturizmus, gyógyhely és gyógydesztináció.
5. Foglalkoztatás, vállalati alkalmazkodóképesség
A célértékek értelmezése, realitása tekintetében fontos lenne egy demográfiai összefoglaló, hogy pl. hány 15-24 éves van, akikből 130 000 főt kívánunk bevonni az intézkedésbe.
Így nem mond semmit az indikátor mellé rendelt célérték.
Az élethosszig tartó tanulás támogatása fontos, hangsúlyt is kap, minden más képzési forma mellett.
A célcsoportok azonosítása után ismét csak kellene az adat, hogy pl. mennyi munkaképes x korú van, mert ez a forrás tekintetében is fontos lenne.
6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
A kkv-k versenyképessége növelése érdekében elengedhetetlen, hogy a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésük javuljon.
A vállalkozások alatt itt az önkormányzati tulajdonú cégeket is értik, feltéve, hogy nincs lehetőségük piaci források bevonására. Az energiahatékonyság, megújuló energia
használat terén az önkormányzat és társulásaik is lehetnek kedvezményezettek, alapvetően a TOP hasonló célú beavatkozásainak vissza nem térítendő forrásainak
kiegészítésére.
7. Technikai segítségnyújtás
Koordinációs OP 1,5%, összes OP 2,5%, összesen 4%.
Az OP pénzügyi terve táblázat (165. o.) kiegészítendő a százalékos megoszlás bemutatásával.

További fejezetek
• A területfejlesztés integrált megközelítése fejezet elég rövid, új információt nem tartalmaz. Leírja, hogy a GINOP célja a funkcionálisan összetartozó területi egységek fejlesztése.
• „A GINOP-ban sem a CLLD, sem a CLLD típusú eszköz használata nem tervezett, azonban az ITI eszközzel érintett területek fejlesztésének megtervezése, valamint a jövőbeli
beruházások végrehajtása szoros összhangban kell, hogy történjen a más OP-kból finanszírozott CLLD-vel érintett területekkel”. Ennek mi az oka?
• A GINOP-ban csak az 1. prioritáshoz kapcsolódóan van lehetőség az ITI vagy az ITI típusú eszköz alkalmazására. A létrehozandó ITI-t olyan eszköznek tekinti, amely az egyes
prioritások között fennálló lehatárolási problémák megoldására nyújt egységes módszertant. Több információ erről itt nincs.
• A különleges földrajzi területek sajátos igényei rész (szegregáció, munkanélküliség, hátrányos helyzet, stb. miatt) nagyon rövid és kibontatlan, inkább csak a problémák
beazonosítására szolgál. ’A szerkezetváltás elősegítése’ (az ipari válságterületeknél) az nem terv vagy cél.
• A természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő területek igényei fejezet is a címéhez illően csak az igényeket azonosítja.
• A hatóságok leírása 7. fejezet röviden leírja az IH-t, Igazoló hatóságot, stb.
IH a TOP, VEKOP, és GINOP tekintetében az NGM. A közreműködő szervezetekről annyit ír, hogy kijelölésre kerülnek. Ez a fejezet is kidolgozás alatt áll – mindössze bő 1 oldal.
Indokolt lenne a részleteket is ismernünk.
• Az adminisztrációs terhek csökkentése – 10. fejezet – kitűnő kezdeményezéseket tartalmaz, jó irány a gördülékenyebb lebonyolítás felé. A közreműködő szervezeteknél
remélhetőleg nagyobb fegyelmezettséget és jobb munkaszervezést ér majd el, sok egyszerűsítés, illetve ügyfélbarát szolgáltatás bevezetésével.
• Horizontális elvek és esélyegyenlőség fejezetek elfogadhatóak, annyi megjegyzéssel, hogy van olyan kifejezés még az anyagban, hogy nemzeti kisebbségek. A nemzetiségek

szót javasoljuk használni, az új nemzetiségi törvénynek megfelelően.
• „növelni a termelékenységi (szaporodási) hajlandóságot” - A fogalmazás javítása szükséges.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
Általános észrevételek:
A prioritásokhoz kapcsolódó indikatív fejlesztések számszerűsített eredményei önmagukban csak jelzésértékűek lehetnek. Nem lehet megítélni, hogy mit jelent, hogy x darab
vállalkozás veszi majd igénybe a támogatást, ha nincs adat arról, hány vállalkozás dolgozik pl. az IKT szektorban és abból mennyit terveznek bevonni. Általánosságban
elmondható, hogy minden fejezet elejére, vagy a dokumentum bevezető szakaszában szükséges lenne egy összefoglaló elemzés, ami a 07-13 időszak tapasztalatait, számszerű
eredményeit, illetve a hiányosságokat, újra nem elkövetendő hibákat mutatja be. (előző időszak indikátorainak teljesülése, forráslehívás eredményessége, ágazati elemzések,
stb., és: következtetések!)
Ahogy az előzetes véleményezésnél, itt is kiemelendő, hogy elengedhetetlen egy fogalomtár kialakítása és csatolása mellékletként. Számos új fogalom merül fel – szociális
vállalat – amely még kevésbé ismert és nem tudni, konkrétan mit takar. Szektorális tekintetben komoly szakzsargonnal dolgozik az anyag, és nem gondoljuk, hogy mindenkinek
világos pl. a blended learning, a megvető tőke vagy az ASP rendszer jelentése. Javasolt emellett a számos rövidítés megjelenítése, angol nyelvű kiírásuk és magyar fordításuk,
illetve jelentésük tisztázása – vagy lábjegyzetben, ahogyan ez helyenként megjelenik, vagy indexszámozva és a fogalomtárba helyezve.
Mindezek mellett, az anyag formális jellege nyilván megkövetel egy bizonyos fogalmazási és szóhasználati stílust, de törekedni kell a magyar kifejezések használatára, ahol csak
lehetséges.
Az ITI eszköz szerepe lenne többek között az OP-k közötti átjárhatóság és egy összetett és kombinálható finanszírozás biztosítása. Az anyagban az ITI egy esetben kerül konkrétan
kiemelésre. A záró összegzés, illetve tájékoztató rész ír az ITI és a CLLD eszközökről, de még kidolgozandó. Éppen a lényeg, a kapcsolódási pontok nem tisztázottak, új
információt alig-alig kapunk.
Szintén előzetes javaslatink között szerepelt, hogy a forráselosztásnál az intenzitási szintet a fejlettségi szinthez kellene kapcsolni, hogy a felzárkózásra szoruló térségek tényleg
felzárkózhassanak, a fejletlenebb területek kaphassanak magasabb intenzitású támogatást.
Több olyan terület fejlesztése is hangsúlyt kap, amelyek más OP-ból finanszírozandók inkább – pl. képzés, átképzés, stb. – illetve mivel konkrét tartalmuk nem ismert, nem is
látható, hogy mennyiben járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, a munkahelyteremtéshez – pl. közösségi terek létrehozásának támogatása.
Szintén általános észrevétel, hogy a termelő ágazatok, termelő vállalatok támogatása kaphasson nagyobb hangsúlyt. A hagyományosan ránk jellemző, bár az utóbbi évtizedben
elhanyagolt, hanyatló, (munkaerő-igényes!) iparágak ne szoruljanak vissza a szolgáltató-szektor mögé. Gondolunk itt a könnyűiparra, a mezőgazdasági vállalkozásokra, vagy akár
az ipar területén is a termelő vállaltokra. Ha már munkahelyteremtés, akkor fontos a kínálati oldalt erősíteni!
Észrevételek az egyes fejezetekhez
A stratégia összefoglalója jó, a beavatkozási területek indokoltak, és a SWOT elemzés is hűen tükrözi a jelenlegi állapotunkat. Kifejezetten helytállónak tartom a lehetőségek rész
leírását, jól kijelölve a jövőbeli irányt.
Sajnálatos, hogy az EU sablon nem tesz lehetővé részletesebb helyzetelemzést – ennek okán javasolt a releváns, számszerű eredmények beépítése a prioritások bevezető
részéhez.
A GINOP intézkedések specifikus részben megyénket tekintve jó lenne, ha a megújuló energia felhasználásnak ösztönzése mellé beférnének a fosszilis energiahordozók is,
környezetbarát és/vagy újszerű technológia felhasználásával, ld tiszta-szén technológia. Nem zárja ki a leírás a hagyományos energiahordozók területét, de nem is nevesíti.
Prioritási tengelyek
1. Vállalkozások versenyképessége és foglalkoztatás
A foglalkoztatás 75%-ra való bővítése nyilván uniós elvárás, mint célkitűzés, de utópisztikusnak tűnik ugyanazt a célt kitűzni, ha az uniós átlag most 68,9%, mi pedig 63,1%-ról
indulunk.
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő vállalkozások üzleti és vállalati infrastruktúra fejlesztése az anyag szerint csak a TOP-ból megoldható. Javasolt ennek
kiterjesztése a GINOP-ra is.
A SZVZ-k területén fejleszteni kívánó vállalkozások támogatása is cél, ami jó, de az anyag úgy fogalmaz, hogy ennek a végrehajtásába bevonják a megyei önkormányzatokat is.
Nem tisztázott, hogy hogyan.
A vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése jó gondolat, csak kicsit zavaros. Úgy írunk ki pályázatot pl., hogy hanyatló szakaszban lévő vállalkozásoknak szól? Milyen
szempontok alapján ítélnék ezt meg?
A foglalkoztatás terén sokszor kitér az anyag az esélyegyenlőség biztosítására, és nyilván a pozitív megkülönböztetést engedi a törvény, de nem feltétlenül szerencsés, emellett, a
megváltozott munkaképességűekről szinte csak a szociális vállalkozásoknál esik szó. Ezek támogatása célként került kitűzésre, de úgy kerülnek említésre, hogy a társadalmi
vállalkozásokkal ellentétben valószínűleg önfenntartóvá sosem fognak válni. Ha az indítását és a kezdeti működését támogatjuk is, hosszú távon nem lesznek életképesek külső
finanszírozás nélkül. Ez megoldandó.
A kis-és középvállalkozások helyzetének felmérése valós problémát takar, ha csak a tőke hiányát vagy a bizonytalan gazdasági környezetet nézem is. A nekik nyújtandó
támogatások terén nyilván érthető, hogy fókuszálni kell, de a négy felsorolt alapján félő, hogy a lemaradt, fejletlenebb régiók még inkább lemaradnak.
A pénzügyi eszközök vonatkozásában Magyarország jelentős tapasztalatokra tett szert a 2007-13-as időszakban, írja az anyag – és egyetlen konkrétum sem kerül megemlítésre.
Kell az előző időszak elemzése és kiindulópontként, viszonyítási pontként vagy bázisértékekként való használata! Megjegyzendő az is, hogy az anyag véleményével ellentétben a
pénzügyi eszközök felhasználásában nincs nagy tapasztalatunk.
2. Tudásgazdaság
A célok határozottak és jók, a beavatkozások igazodnak ezekhez és az igények beazonosítása is megfelelő.
Vannak nagyon jó elgondolások, pl. a vállalati KFI támogatásnál a célzott alapkutatástól a létrehozott termék piacra viteléig, komplett folyamatot támogatunk.
Fontos egy szempontrendszer kialakítása az egyszerűbb, illetve a stratégiai jelentőségű nagyobb projektek beazonosítására, kiválasztására.
Egyetlen tervezett nagyprojekt van egyébként az anyagban, az ELI-ALPS – egy egyedülálló attoszekundumos berendezés létrehozása, szakaszosan.
3. IKT
Az EURÓPA 2020 kiemelt céljaihoz igazodva számos olyan intézkedés is szerepel az op-ban, amely erős túlzásokat vetít ki a magyar társadalom tekintetében: nem gondoljuk
például, hogy a munkaerőpiacon való boldogulás egyik alapvető feltétele hazánkban a digitális írástudás – és nem is lesz az a jövőben. Van már elektronikus építési napló
például, a fejlődés nyilván nem áll meg, de alapvetően az élőmunka és a benne rejlő szaktudás, ami a munkaerőpiacon szükséges. A digitális írástudás pedig inkább előny,
mint alap.
A versenyképes IKT fejlesztése fontos és kiemelt szerepet is kap, már csak annak okán is, hogy kiemelkedően magas a hozzáadott érték-teremtő képessége, és az exporthoz
való hozzájárulása is jelentős. Javasolt ezt nem csak a szolgáltatási szektorban, hanem a termelő szektorban is alkalmazni.
Digitális gazdaság fejlesztése cél terén feleslegesnek tartjuk azt a megfogalmazást, hogy 2020-ra érjük el, vagy haladjuk meg az európai átlagot a vállalkozások informatizáltsági
szintjében. Erre azért az itt megjelölt forrás nem elég. Az idegen szavak tömkelege ennél az ágazatnál a legzavaróbb. (Interoperabilitás, global grant, stb.)
A vállalti szektor tekintetében megfelelő az 50%-os támogatási intenzitás.
Az elektronikus közigazgatás intézkedésben az önkormányzatok informatikai fejlesztése szerepel, hozzá kapcsolódó képzésünk viszont nem. Javasolt ennek beemelése.
Az ITI eszköz ennél az intézkedésnél kerül először említésre, az intelligens városok címszó alatt, aminek a fogalmát kis magyarázattal látták el.

A 4. infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése intézkedés említi először a CLLD eszközt, hogy alkalmazható lesz, „amennyiben a GINOP tartalmi és pénzügyi
keretei ezt lehetővé teszik.”
Jó elgondolás újra, hogy teljes folyamatok támogatására törekszik a GINOP, itt például rendszerfejlesztés – hozzáférés fejlesztése – hozzáférők képzése.
A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztését előző véleményünkben is indokolatlannak véltük ebből a forrásból finanszírozni. A költsége nem ismert, valószínűleg
tetemes forrásokat vinne el.
4. Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása, energiahatékonyság
Megyénk jó eséllyel profitálhat, hiszen többek között az UNESCO listán szereplő területek turisztikai célú fejlesztése is cél. Jól kidolgozott, átgondolt célkitűzések – nem pontszerű,
hanem egymáshoz kapcsolódó fejlesztések, termékfejlesztés, egészségturizmus, gyógyhely és gyógydesztináció.
5. Foglalkoztatás, vállalati alkalmazkodóképesség
Fiatalok integrációja terén hiányoltuk, hogy a YEI összege még nem ismert. Itt már itt van, tervezhető, és 100% támogatottságú. 50 000 000 eur a 7 év alatt.
A célértékek értelmezése, realitása tekintetében fontos lenne egy demográfiai összefoglaló, hogy pl. hány 15-24 éves van, akikből 130 000 főt kívánunk bevonni az intézkedésbe.
Így nem mond semmit az indikátor mellé rendelt célérték.
Élethosszig tartó tanulás támogatása fontos, hangsúlyt is kap, minden más képzési forma mellett.
A célcsoportok azonosítása után ismét csak kellene az adat, hogy pl. mennyi munkaképes x korú van, mert a forrás tekintetében is fontos lenne.

6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
A kkv-k versenyképessége növelése érdekében elengedhetetlen, hogy a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésük javuljon.
A vállalkozások alatt itt az önkormányzati tulajdonú cégeket is értik, feltéve, hogy nincs lehetőségük piaci források bevonására. Az energiahatékonyság, megújuló energia
használat terén az önkormányzat és társulásaik is lehetnek kedvezményezettek, alapvetően a TOP hasonló célú beavatkozásainak vissza nem térítendő forrásainak
kiegészítésére.
7. Technikai segítségnyújtás
KOP 1,5%, összes OP 2,5%, összesen 4%.
Az OP pénzügyi terve táblázat (165. o.) kiegészítendő a százalékos megoszlás bemutatásával.

További fejezetek
• A területfejlesztés integrált megközelítése fejezet elég rövid, új információt nem tartalmaz. Leírja, hogy a GINOP célja a funkcionálisan összetartozó területi egységek fejlesztése.
• „A GINOP-ban sem a CLLD, sem a CLLD típusú eszköz használata nem tervezett, azonban az ITI eszközzel érintett területek fejlesztésének megtervezése, valamint a jövőbeli
beruházások végrehajtása szoros összhangban kell, hogy történjen a más OP-kból finanszírozott CLLD-vel érintett területekkel”. Ennek mi az oka?
• A GINOP-ban csak az 1. prioritáshoz kapcsolódóan van lehetőség az ITI vagy az ITI típusú eszköz alkalmazására. A létrehozandó ITI-t olyan eszköznek tekinti, amely az egyes
prioritások között fennálló lehatárolási problémák megoldására nyújt egységes módszertant. Több információ erről itt nincs.
• A különleges földrajzi területek sajátos igényei rész (– szegregáció, munkanélküliség, hátrányos helyzetűek, stb. miatt) nagyon rövid és kibontatlan, inkább csak a problémák
beazonosítására szolgál. Az nem terv vagy cél, hogy ’a szerkezetváltás elősegítése’ (az ipari válságterületeknél).
• A természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő területek igényei fejezet is a címéhez illően csak az igényeket azonosítja.
• A hatóságok leírása 7. fejezet röviden leírja az IH-t, Igazoló hatóságot, stb. Az IH a TOP, VEKOP, és GINOP tekintetében az NGM. A közreműködő szervezetekről annyit, hogy
kijelölésre kerülnek. Ez a fejezet is kidolgozás alatt áll – mindössze bő 1 oldal, és az is hiányos. Indokolt lenne a részleteket is ismerni!
• Az adminisztrációs terhek csökkentése 10. fejezet dicséretes, jó irány a gördülékenyebb lebonyolítás felé. A közreműködő szervezeteknél remélhetőleg nagyobb
fegyelmezettséget és jobb munkaszervezést ér majd el; sok egyszerűsítés, illetve ügyfélbarát szolgáltatás bevezetését tervezik.
• Horizontális elvek és esélyegyenlőség fejezetek elfogadható, annyi megjegyzéssel, hogy van-e olyan kifejezés még, hogy nemzeti kisebbségek. Javasolt a nemzetiségek szó
használata - már az új nemzetiségi törvény óta.
• „…..növelni a termelékenységi (szaporodási) hajlandóságot” - Ezt a megfogalmazást minden bizonnyal az egyenlő bánásmód hatóság is kifogásolná. A népességről,
emberekről beszélnünk, tartsuk tiszteletben az emberi méltóságot. A fogalmazás javítása szükséges!
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Bátainé Balogh Erzsébet
Egyéb észrevétel
Infrastrukturális fejlesztésre is szükség van, főleg logisztikai központok kiépítésére.
A magasabb képzettséget igénylő munkahelyek kialakítását területileg koncentráltan érdemes megteremteni a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrával együtt.
Ugyanígy a kutatás-fejlesztés bázisait is ipari parkokban érdemes elhelyezni, ezáltal közös innovációs bázis kialakítása lehetséges. Ezen központok működtetését alapvetően az
ipari vállalatok hatáskörében érdemes tartani.
A munkaerő-piaci belépés segítésében helyes irány a vállalkozóvá válás ösztönzése, támogatása. Emellett a már létező ipari parkok infrastruktúráját kell továbbfejleszteni,
elsősorban a lakhatás megoldása, a gyors megközelíthetőség szempontjából.
Az NFÜ honlapján ez alkalommal a GINOP 3.0-ás, uniós sablon szerinti komplett verzióját volt lehetőségünk tanulmányozni, ezzel szemben legutóbb a 2.0-ás verzióból egy
lényegi kivonatot kaptunk. Míg a 2.0-ás „rövid előzetes intézkedés tartalom” 28 oldalas volt és rendkívül áttekinthető, addig a 3.0-ás verzió – feltehetően az uniós sablonnak
megfelelően – meglehetősen sok „technikai” tartalommal gazdagodott 211 oldalasra, miközben eltűnt belőle sok olyan elem, ami az áttekinthetőséget segítette. Nincs már az
intézkedésekről és beavatkozásokról összefoglaló táblázat, és a szövegből is törölték azok (3 számjegyű) számozását. (Ezzel szemben pl. a TOP 3.0-ás verziója továbbra is
tartalmaz megfelelő összefoglaló táblát, és tartalom kibővítése ellenére is áttekinthető maradt a szerkezet, a számozás nem tűnt el.) A GINOP 2.0-ás rövidített verziójának
ismerete nélkül nagyon nehezen kezelhető az anyag, amelyet most a széles nagyközönség elé tártak társadalmi párbeszéd céljából. Igazából fontos információt jelentene az
egyes beavatkozásokra fordítani szánt forrás nagysága, azonban ezek az adatok nem szerepelnek az anyagban.
Mint azt már korábban kifejtettük az operatív program fő célkitűzéseivel beavatkozási pontjaival általánosságban egyetértünk, és fontosnak tartjuk ezek megvalósítását.
Szervezetünk szempontjából különösen nagy jelentőségűnek ítéljük meg, hogy a jelenleg megvalósítás alatt álló programjaink folytatódnak-e, illetve bővülnek-e. A TÁMOP 1.1.2
kiemelt projektünk, mint GINOP 5.1.3 „Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása” beavatkozás egyértelműen folytatódni látszik, és úgy
gondoljuk, hogy jelentős szerep hárul a munkaügyi szervezetre a GINOP 5.2.1 „Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások” beavatkozás megvalósítása vonatkozásában is,
amellyel támogatási lehetőségeink tovább bővülhetnek. Részletek az anyagból nagyon nehezen derülnek ki, a táblázatokban közölt adatok esetében sem beazonosítható, hogy
pontosan mire vonatkoznak, így a beavatkozások tartalmára és tervezett nagyságrendjére vonatkozóan nem tudunk észrevételt tenni.
A TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” projekt folytatásával kapcsolatban megállapítjuk, hogy míg a 2.0-ás verzióban megtalálható GINOP 5.4.2 „A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
képzések és szolgáltatások" beavatkozás ezen projekt utódjának lett volna tekinthető, addig a 3.0-ás verzióban ez már nem szerepel. Az eredeti 5.4.2 beavatkozást mi is
véleményeztük, és javasoltuk a címet módosítsák „Munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodást segítő képzések és szolgáltatások"-ra, de most már a korábbi 5.4.3
beavatkozás lépett a helyére, vagyis úgy tűnik, az egész beavatkozást törölték. Javasoljuk, hogy – módosított címmel és tartalommal – kerüljön vissza egy munkaerő-piaci
képzéseket támogató 5.4.2 beavatkozás a tervezetbe.

A GINOP hangsúlyozottan a gazdaság fejlesztését tűzi célul, de – meglátásunk szerint – nagyon szűk szegmensekben ad teret a gazdaság szereplőinek. Továbbra is fenntartjuk
azt a véleményünket, hogy az infokommunkiációs fejlesztéseket nem érezzük prioritástengely fontosságúnak (jelenleg ez a 3. prioritástengely). Elegendőnek tartanánk, ha
általában a fejlesztések egy része erre a célterületre is irányulhatna. A részletezett célkitűzéseket más prioritástengelyek intézkedéseibe javasolnánk beépíteni. Az utóbbi két
évtizedben ugyanis túl sokszor fordult elő, hogy komoly forrásokat fordítottak különféle informatikai fejlesztésekre, amelyek gazdaságfejlesztő hatása nem volt kimutatható.
Véleményünk szerint csak projektszinten dönthető el, hogy milyen fejlesztésnek van prioritása.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 4. prioritástengely címe „Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és társadalmi gazdaságfejlesztés”-ről „Természeti
és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül”-re változott. Ezzel együtt sajnálatosnak tartjuk, hogy
míg a 2.0-ás verzióban szerepelt egy 4.1.1. „Munkahelyteremtést- és megőrzést és munkaerő mobilitást szolgáló célzott és speciális célcsoportokhoz kapcsolódó beruházások”
beavatkozás, amely szélesebb körben támogathatta volna a foglalkoztatás beruházások útján történő növelését, addig a 3.0-ás verzióban ez már nem található meg. A
megmaradt beavatkozások pedig, bár gazdaságfejlesztő köntösben jelennek meg, valójában jelentős részük elsősorban kulturális, környezetvédelmi, intézményfejlesztési és
egyéb társadalmi célokat szolgálnak, és csak közvetetten járulhatnak a hozzá a gazdaság növekedéséhez. A kiemelt fejlesztési területek egy részén megkérdőjelezhető, hogy a
ráfordítások tényleges többletbevételek vagy költségcsökkenés útján megtérülhetnek-e (pl. a természeti és kulturális örökségek megőrzése), nem vitatva egyébként ezen
célkitűzések fontosságát. Javasoljuk a munkahelyteremtő beruházások 2.0-ás verzió szerinti támogatásának visszaállítását.
Új 4.2. intézkedésként bekerült a GINOP-ba a „Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása”. Véleményünk szerint ez inkább területfejlesztési célkitűzés, így a TOP-ban
lenne a helye.
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Drótos László
Egyéb észrevétel
Gondolatok-ajánlások
2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programok közül
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz (GINOP)
a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület részéről

ÉSZREVÉTELEINK, VÉLEMÉNYÜNK
1. Egy ilyen programot formailag, tematikailag többféleképpen ki lehet dolgozni.
Ez a változat is - szerintünk - egy elfogadható alternatíva.
2. Döntő, hogy
- a prioritások mennyire vannak a tényleges társadalmi szükségletek szerint - az adott programban - meghatározva;
- a megjelölt prioritásokhoz a legcélszerűbb megvalósítási formák, eszközök vannak-e rendelve;
- mennyire tudunk a programhoz minél szélesebb társadalmi támogatást biztosítani, lehetséges-e, tudjuk-e azt nemzeti programmá tenni;
- valamint, hogy a céloknak mennyire tud az országos irányítás, a koordinálást végző szervezet a gyakorlatban érvényt szerezni.
Szerintünk a programban a prioritások meghatározása megfelelő.
A megvalósítás tervezett konkrét formái, eszközei, súlypontjai azonban bizonyos helyeken módosítást, kibővítést igényelnek. A program tervezett módszereiben, akciócélkitűzéseiben - szerintünk - elsősorban a technokrata megközelítésen van a hangsúly, a szükségesnél kevesebb figyelmet kapnak az emocionális emberi tényezők.
A program végrehajtásának sikeres országos irányítása, koordinálása - az eddigi szemlélettel és gyakorlattal - szerintünk nem, vagy csak igen alacsony hatásfokkal lehetséges.
Ezért módosítást, kiegészítést igényelnek a programnak azok a fejezetrészei, amelyek a jelenlegi alacsony szintű társadalmi aktivitás, a nem kielégítő cselekvésösztönzés
(motiváció), továbbá a meglévő nemzeti erőforrásaink hasznosításának késedelme, valamint a mostani pályáztatási és számonkérési rendszer kedvező irányú változtatását
célozzák.

EGYESÜLETÜNK KOMPETENCIÁJÁBA IS TARTOZÓ JAVASLATAINK
1. A foglalkoztatás növelése témájában - az anyagban helyesen említett helyzeten túl - az is általános tapasztalat, hogy a lakosság egy nagy hányadánál fellazult, lezüllött a
munkaerkölcs, elégtelen a szakértelem. Nagy arányban vannak a kifejezett munkakerülők. Megszaporodott a kontárok, a szakmai szélhámosok, a megbízhatatlan vállalkozók
száma. Hallani leszakadt tetejű új építkezésekről, leomlott, használhatatlan újonnan épített közutakról, a hazánkba települt multi cégek magyar beszállítóinak a
megbízhatatlanságáról stb. A fiatalok körében a természettudományos szakmák nem vonzóak, a társadalom értékítéletében is a kreatív termelő munka becsülete a perifériára
szorult.
Ezekre a problémákra ki kell térnie az Operatív Programnak. Ennek helye kell, hogy legyen a SWOT táblán is.
2. Nem kielégítő a célokat úgy meghatározni, mint például a 9. oldalon, hogy "... egyrészt szükséges új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességének
fejlesztése". A munka társadalmában a munka vállalása nem lehet csupán egyéni szándék, illetve el kell érni, hogy ez a kérdés egészséges emberek körében ne merülhessen
fel.
3. A hazai gazdaság versenyképessé tétele céljából - a megfelelő anyagi ösztönzők, közgazdasági szabályozók alkalmazása mellett - átfogó akciótervet, és önálló, kiemelt
pályázati programcsomagot szükséges kidolgozni és megvalósítani a termelőmunka társadalmi presztízsének, erkölcsi elismertségének méltányos helyreállítására. A munka
becsületének, szépségének, a különböző kreatív termelő szakmák jelentőségének, múltjuk értékeinek, példaadó emberi élettörténeteinek felmutatásával a munkára nevelést is
jobban kell szolgálni. Fel kell használni erre nemzetünk és az egyes térségek örökségföldrajzi eszközeinek gazdag tárházát. Érzelmileg (emocionálisan) és értelmileg
(mentálisan) egyaránt hatni kell a lakosságra, különösképpen a felnövekvő új nemzedékre. Szinte misszionáriusi szerepet kell vállalni a munka társadalmának ismételt
létrehozásában, a társadalom jelentős hányada munkaerkölcsének, szakismeretének kellő megerősítésében. Elismeréseket, kitüntető jelzőket kell adni az arra érdemes,
élenjáró "termelőmunka hőseinek" is. Nemzetünk kimagasló múltbeli teljesítményeinek tárgyi, szellemi örökségét, tapasztalatait - mint erőforrást, illetve az elhanyagolásának a
veszélyét - a SWOT táblán is fel kellene tüntetni.
Ennek érdekében a szükséges és lehetséges megoldások, eszközök például a következők lehetnek:
a. Gondoskodni kell a még megmaradt, és e célra hasznosítható ipartörténeti értékeink védelméről és a mai igények szerint történő hatékony igénybevételéről. (Szakmai
gyűjtemények, múzeumok, levéltárak, idősek visszaemlékezései, szakmai napok stb.) Ma ez egy elhanyagolt, a leépülés sorsára jutott terület, több helyen csupán a
nosztalgiázást szolgálja,
b. Hasonlóan a vallási zarándok utakhoz - az Európa Tanács vonatkozó iránymutatása alapján - ki kell építeni, és propagálni kell az Ország, a Kárpát-medence, Közép-Európa
Ipari Örökségének Útját, mint a kulturális utak egyikét. Ezzel is tudatosítani kell a felnövő generációban, hogy hazánk a 20. század elején Európa gazdaságának egyik
meghatározó szereplője volt. A megfelelő helyeken, - a külföldi példák szerint - korszerű interaktív Ipartörténeti Élményparkokat lehetne kialakítani és működtetni. Meggondolandó,
hogy ez a célkitűzés a Kormány által tervezett budapesti Rubik-kockaház programmal, illetve a barnamezős területek csökkentésével miként köthető össze mintegy országos
hálózattá;
c. A kulturális örökség védelme és hasznosítása programjában - mint turisztikai célú területet - az ipari örökség attraktív elemeit is, önálló fejlesztési projektként szerepeltetni

szükséges (88-95 oldal). Ezek kiemelten az egykori Felvidéken találhatók, és ezek számbavételét Egyesületünk szlovák partnereinkkel közösen megkezdte;
d. A média szerepét e téren alapvetően meg kell változtatni, lényegesen határozottabb támogatásukra van szükség a jelenleginél;
e. Országos, ágazati, vállalati elismerések, kitüntetések alapítása. (Hasonlóan a humán-szakmákban tevékenykedők erkölcsi elismerése gyakorlatához)
4. Vannak a gazdaságfejlesztésnek eddig olyan kihasználatlan, elhanyagolt tartalékai mint az úgynevezett "Barna-mezők" felszámolása, értékesítése. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, több száz szakember bevonásával ezt a témát részletesen áttekintettük és országosan is hasznosítható javaslatok születtek. Célszerű lenne ezekre is jobban
felfigyelni.
Ide tartoznak az egykori ipari térségek halmozottan hátrányos helyzetükkel. Az úgynevezett rozsdazónák sorsának alakítására (ezen belül Miskolcra és Ózdra) külön, önálló átfogó
programot, pályázati csomagot kell kidolgozni és megvalósítani.
5. Kormányzati eszközökkel is befolyást kell gyakorolni arra, hogy a hazai gazdaságfejlesztés és innováció ne csak a külföldi vállalkozókra támaszkodva alakuljon ki. Lehetőséget,
előnyt kell biztosítani a hazai tulajdonú erősödő, majd nemzetközi hírűvé felnövő vállalkozások létrejöttének. Fel kell lépni a több helyről is jelzett kizsákmányoló munkahelyek, a
"bérrabszolga" munkahelyi állapotok kialakulása ellen.
6. A mérnökképzésben - egy-egy hazánkba települt multi cég speciális igényei kielégítése mellett -, meg kell őrizni a mérnöki ismeretek és hagyományos magyar mentalitás
sokoldalúságát, a kreativitás a konstruktivitás, a gyakorlatiasság képességét.
7. Indokolt a támogatást biztosító pályázatok kiírásának, elbírálásának és a vállalt feladatok ellenőrzésének az eddigiekben nem megfelelő gyakorlatát felváltani egy
cselekvésösztönzőbb, kevésbé bürokratikus, az arisztokratikus szemlélettől mentes gyakorlattal. Amelyben:
a. A pályázat kiírást megfogalmazók és elbírálók körében megfelelő gyakorlattal bíró, gazdasági, műszaki szakemberek is helyet kapnak;
b. A pályázatíráshoz, és elszámoláshoz - adminisztratív bonyolultsága miatt - ne kelljen, külön erre szakosodott, költséges irodákat megbízni;
c. Amelynél nem jelentkezhet - még látszatra sem - az összefonódás, az elvtelen kapcsolat feltételezése.
8. A hazai civil szervezeteken belül különösen elhanyagoltakká vált, - a profittermelésben közvetlenül érintett - természettudományos és műszaki jellegű közösségek rohamos
sorvadását meg kell állítani. Aktivizálni lehet és kell ezeken az egyesületeken, alapítványokon keresztül a társadalomnak egy jelentős hányadát, miközben a nemzeti
összefogásnak, a magyar identitás erősítésének is hatékony fórumai lehetnek.
9. Egyéb elhangzott ajánlások:
a. Kiemelt szerepe van az Informatikai és Kommunikációs Technológiának (IKT) (56-66 oldal) különösen akkor, ha az eziránti európai kereslet 1/4-ét szállítják csak európai
vállalkozások. Ebben az esetben az IKT Magyarország kitörési pontja is lehetne!! Ebből adódóan kiemelten kellene a programon belül kezelni.
b. Az elektronikus közigazgatás és állami informatikai rendszer támogatása-fejlesztése is nagyon fontos. (66-68 oldal). A kitűzött célt jó lenne kiegészíteni azzal, hogy a
rendszerek összekapcsolásával a már meglevő okmányokról ne kérjenek másolatot egy másik ügyben, ha az már az informatikai rendszerben benne van. (személyes iratok, eü.
adatok, vagyoni helyzet, gk. adatok stb.)
Miskolc, 2013. november 16.
Összeállította: Drótos László egyesületi alelnök
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Lenkey Péter
Egyéb észrevétel
81. oldalon javasoljuk az Európai Klaszter Kiválóság Kezdeményezés megemlítését.
A klaszterek esetében elsődlegesen a már meglévő klaszterek továbbfejlődését célozzuk, amelynek köszönhetően várhatóan nő az Akkreditált Innovációs Klaszterek (AIK) és
Európai Klaszter Kiválóság címkével rendelkező klaszterek száma, valamint a vállalkozások eredményesebben tudnak új piacokat szerezni.

Egyéb:
Hiányoljuk a nem ágazati együttműködésen alapuló klaszterek megjelenítését az anyagban.
A helyi termék klaszterek, és egyéb tematikus klaszterek pl. fenntartható életmód klaszter térségi gazdaságfejlesztő (és foglalkoztatási) hatása jelentős, és innovációs potenciálja
sem elhanyagolandó. Ez utóbbi esetében szükségesnek tartom megjegyezni az innováció fogalomkörében a termék- és eljárás-innováción túl, a marketing-innovációt és a
szervezési-szervezeti innováció támogatásának fontosságát (sajnos a technológiai innovációval szemben ezen területekkel mostohagyermekként bánunk).
A működő klaszterek menedzsment tevékenységének fenntarthatósága érdekében minimálisan a korábbi tervezési időszakban elérhető 80%-os támogatási intenzitás indokolt,
ám a 100%-os támogatási intenzitás lenne üdvözítő - tekintettel ezen tevékenységek alapvetően nonprofit jellegére.

2013. november 15. 15:14

Agria Volán Zrt.
Infokommunikációs fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A gazdaság versenyképessége szempontjából fontos a munkavállalók és az üzleti utazók minőségi és attraktív közösségi közlekedéssel történő kiszolgálása. Ez csak modern,
szerver alapú, érintésmentes chipkártyát alkalmazó díjhordozóval, országos rendszerbe szervezett elszámoló központok segítségével biztosított interoperábilis közösségi
közlekedési szolgáltatások útján képes megvalósulni. A társaság javasolja az ez irányú projektek magas támogatási intenzitással történő megvalósíthatógát biztosítani.
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Jakab Csaba
Egyéb észrevétel
Örömmel látjuk az IKT fejlesztések között (3.3 Elektroniksu közigazgatás és állami infomatikai fejleszések) az elektronikus közigazgatás fejlődését szolgáló
infrastruktúrafejlesztési lehetőségeket, ugyanakkor kevésbé érthető, hogy az egyébként kapcsolódó „Jó Állam” fejlesztések mért egy másik OP-ba kerültek illetve megfordítva
miért nem a vonatkozó EFOP prioritást támogatja ez a fejlesztési terület? Továbbá az sem világos, hogy települési önkormányzati e-közigazgatás fejlesztések bele férnek-e ebbe
az intézkedésbe vagy csak kormányzati fejlesztésekre koncentrál?
GINOP 5. foglalkoztatás célú prioritás központi témája a vállalati kulcságazati képzések, de a nagyfoglalkoztatókkal való együttműködés külön kiemelten fontos ahhoz, hogy
területileg kellően differenciált megvalósítás jöhessen létre.

TOP keretében külön forrást kapó területi szintek (megye, MJV) számára egyszerűbb/egyszerűsített támogatási mechanizmus kiépítése kívánatos, hogy az ágazati és TOP
források felhasználása gördülékenyen menjen egymás mellett egy-egy programcsomag megvalósításánál.
Széphő Zrt. Székesfehérvár
Minőségirányítás és stratégiai tervezési osztály
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Baranya Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
1. Általános észrevételeink a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódóan:
Az egyes Operatív Programok közötti lehatárolódásokról nem áll rendelkezésre információ, azok nem vagy csak nehezen következtethetőek ki a megküldött egyeztetési
anyagokból. Indokoltnak érezzük az egyes Operatív Programoknál ezek meghatározását, ami nagymértékben segítené a megyei programozási munkát.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program háttérben hagy olyan összefüggéseket, mint amilyen például az Ős-Dráva Program. A Kormány 1242/2012. (VII. 17.)
Korm. határozatában nevesíti az ún. Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozva a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági
szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormányságban. A program megközelítőleg 25
milliárd forint nagyságrendű és több eleme is érintett a GINOP prioritásai által.
A Kormány 1242/2013. (VII. 17.) Korm. határozata alapján kiemelt kormányzati célként jelöli meg a programot és felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztés támogatása kerüljön
betervezésre az Európai Unió 2014–2020-as tervezési és programozási időszakra vonatkozó releváns Operatív Programba.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program - mint kiemelt kormányprogram - nevesítését az OP-ban, illetve annak prioritásaiban.
2. Részletes véleményünk a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódóan:
Véleményünk szerint a tartalomjegyzék alapján az egyes prioritási tengelyek és az azokhoz tartozó intézkedések nem kereshetőek vissza, így a dokumentum első oldalain a
tartalomjegyzék nehezen használható. Javasoljuk a prioritási tengelyek külön fejezetenkénti, az intézkedések, beavatkozások, valamint az akciók és programok alfejezetenkénti
bontását.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a fogalomjegyzék hiányára, ami egyes esetekben megnehezíti az operatív program értelmezését. Így például a dokumentumból nem derül ki
pontosan, hogy mit értenek a GINOP célterületen. Kérjük, szíveskedjenek a dokumentumot a fogalomjegyzékkel kiegészíteni.
Az operatív program 164. oldalán kezdődő pénzügyi tervében található táblázatokban csak a prioritástengelyek kerülnek feltüntetésre. Az intézkedési és beavatkozási szintig való
lebontás nélkül nem állapítható meg a költségvetési tervezet megfelelősége.
Véleményünk szerint szükség van olyan fejlesztések támogatására, amelyek térség-specifikusak, azok fejlesztését, bővítését célozzák meg.
3. Konkrét javaslataink a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz kapcsolódóan:
A dokumentum 28. oldalán található „1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése” című prioritástengely „3. Kiemelt térségek
gazdaságfejlesztési programjai” című intézkedéssel (37.old.) kapcsolatban javasoljuk egy megyei szintű forráskeret kialakítását. A megyéknek amúgy is készíteniük kell
gazdaságfejlesztési részdokumentumot, a megyei gazdaságfejlesztési részprogram önmagában is egy kvázi gazdaságfejlesztésre vonatkozó Integrált Területi Beruházást (ITI)
jelent. Az intézkedés pénzügyi kerete megyei szinten kerülne szétosztásra, így a térségi szereplők és helyük megyei szinten kerülnek nevesítésre.
A dokumentum „4. A Területfejlesztés integrált rendszere” című fejezetének 172. oldalán csak egyetlen, a Balaton térségére vonatkozó ITI kerül megjelenítésre. Kérjük, hogy az
anyagban jelenjen meg további ITI-k kialakításának, illetve létrehozásának lehetősége annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása biztosítva
legyen.
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Németh Tamás
Egyéb észrevétel
Sem az OFTK, sem a GINOP nem tartalmazza, hogy pontosan mely térségek a növekedési zónák, illetve a szabad vállalkozási zónák. Szükséges lenne ezt legalább az OP-ban
nevesíteni, illetve térképi szinten megjeleníteni.
Szakmailag semmiképp nem támogatandó, hogy a növekedési zónák automatikusan a megyei jogú városok (és térségeik, még kevésbé kistérségeik) legyenek, hiszen vannak
olyan középvárosaink (pl. Pápa vagy Esztergom), melyek gazdasági fejlettségüket és jelentőségüket tekintve legalább azon a szinten állnak, mint pl. az utólag, megyeszékhelyfunkciójuk miatt megyei jogú várossá nyilvánított városok (Szekszárd, Salgótarján).
Ezen kívül már csak a források koncentrálása érdekében sem javasolt a növekedési zónák felhigítása. Inkább kevesebb térség, de több forráshoz jusson, melyek multiplikátor
hatása aztán képes lesz tágabb térségek felemelésére is.
Formai észrevételek:
A 18. oldalon leírtak szerint a hazai foglalkoztatottsági ráta 10%-kal marad el az EU átlagától, míg ugyanez a különbség a 12. oldalon nem egészen 6%.
Németh Tamás
területfejlesztési menedzser, geográfus
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
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Molnár Gabriella, Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesületének elnöke
Egyéb észrevétel
Szövetségünk az utazási irodák érdekvédelmi szervezete, és mint ilyen, a turisztikai szakma szempontjait figyelembe véve az alábbi javaslataink vannak az uniós fejlesztési
források felhasználására:
1.) A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Budapest belvárosa között egy korszerű gyorsvasút kiépítése, annak érdekében, hogy az ide érkező turisták, üzletemberek, látogatók
gyorsan és kulturált körülmények között tudjanak utazni. Az európai nagyvárosok többségében már évek óta létezik ilyen gyorsvasút, (London, Párizs, Bécs, stb.)

2.) Múlhatatlanul szükséges a Belgrád rakparti Nemzetközi Hajóállomás korszerűsítése, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő átalakítása, a hajóállomás előtt megfelelő
mennyiségű autóbusz parkoló kialakításával. Az utóbbi években egyre nagyobb számban érkeznek külföldi szállodahajók Budapestre, ezek megfelelő kiszolgálása alapvető
érdeke a fővárosnak, a vendégek kiszolgálását végző utazási irodáknak, idegenvezetőknek, autóbusz vállalkozásoknak. Amennyiben e területen nem történik a közeljövőben
alapvető javulás, félő, hogy a nemzetközi hajóstársaságok Budapest helyett Bratislavában és Bécsben fognak csak kikötni.
3.) Fontos feladat a budapesti főpályaudvarok (Keleti, Nyugati, Déli) rendbetétele, korszerűsítése, hiszen Nyugat-Európában renaissance-át éli a vasúti turizmus, egyre többen,
főleg fiatalok választják az utazásnak ezt a formáját, sőt sokan vasúttal szeretnék beutazni Magyarországot is. Cél a kellemes, barátságos, kulturált pályaudvarok kialakítása.
4.) Szükséges lenne a budapesti Világörökség helyszíneken található elszürkült, lepusztult épületek rendbetétele (Andrássy út, Budai Vár, Duna part), annak érdekében, hogy az
idelátogató külföldiek már ne láthassanak világháborús nyomokat az épületeken, hanem egy szép, tiszta, rendezett városban járjanak.
5.) Örökzöld téma, hogy szükség lenne Budapesten egy nagy, 5-6000 fős befogadó képességű, korszerű kongresszusi központra. A világban megfigyelhető trendek azt mutatják,
hogy nagyigény van a több ezer fős tudományos, szakmai konferenciák szervezésére, megfelelő kapacitás hiányában Magyarország azonban kimarad ebből a trendből.
6.) Óriási igény lenne a turisztikai és informatikai szakmában működő kis- és középvállalkozások részéről informatikai fejlesztésekre, szükséges lenne az EU forrásokból erre
célzottan forrásokat felhasználni. A magyar vállalkozások ebből a szempontból jelentős lemaradásban vannak más Közép-Európai országokhoz képest.

7.) Nagyon jó lenne a turizmusban dolgozók nyelvi és szakmai továbbképzése, elsősorban vidéken. Egyre több település, régió lát lehetőséget a turisztikai kínálat fejlesztésében,
ehhez azonban elengedhetetlen a nyelveket beszélő, szakképzett, turista-központú személyzet.
Szövetségünk a továbbiakban is mindenkor szíves rendelkezésükre áll szakmai tanácsaival.
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Petényi Roland
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal véleményét kívánom megosztani az operatív programmal kapcsolatban, melyek az alábbiak:
5. és 6. oldal Támogatási lehetőséget szükséges biztosítani azoknak a közepes méretű cégeknek, amelyek a KKV méretbesorolásból valamilyen okból kimaradtak, viszont az
ágazati operatív programhoz szükséges mutatókat/önerőt nem tudják biztosítani.
6. és 7. oldal A forráselosztásnál az intenzitási szintet fejlettségi szinthez kellene igaztani, hogy fel tudjunk zárkózni (magasabb támogatási intenzitás a fejletlenebb területeken).
8. oldal Kiemelt fejlesztések, melyre kormányzati stratégiai megállapodás is kapcsolódik, az operatív programban egy-egy kedvezményezett nevesítve jelenik meg, Békés
megyére vonatkozó nem található a felsorolásban.
10. és 11. oldal A szakképzés területileg fedje le az adott térség gazdasági potenciálját, igazodjanak a várható jövőbeni beruházói, tőkebefektetői igényekhez (mezőgazdaság,
élelmiszeripar).
12. és 13. oldal Oda kell figyelni, hogy ne maradhassanak a kutatás fejlesztési terület tekintetében fehér foltok az ország térképén, pl. felsőoktatási intézmény hiányában Békés
megye (IKT különös tekintettel).
13. oldal Komplex és tematikus turisztikai útvonalak megvalósítása szükséges, egészségturizmus-alkonygazdaság. Az orvosok kivándorlásának részbeni mérséklése.

17. oldal Fiatalok foglalkoztatás lehetőségének elősegítése szakmai gyakorlatok/ösztöndíjak által.
20. és 21. oldal A kombinált programok tekintetében a fejlesztés mellett az eszközbeszerzés és az ingatlanvásárlás is támogatott kellene, hogy maradjon (mint a korábbi GOP
2.1.1 M -es pályázatok esetében).

Tisztelettel:
Petényi Roland
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SZÖGI JÁNOS
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A GINOP 3.0 verziót áttekintettem és a következő néhány észrevételem figyelembe vételét kérném:
1.)a 12. oldal 5d. pont megfogalmazása helytelenül és indokolatlanul szük kört határoz meg, javaslatom módosítani:
„A Balaton és környéke, vonzáskörzete turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti
örökségekre alapozva.”
2.)a 37. oldal 3. intézkedés (Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai:)
Ha a Balaton turisztikai és gazdasági potenciálját növelni akarjuk, akkor meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy minden, a térségben, a vonzáskörzetben meglévő nagyobb
léptékű fejlesztési elképzelést, kidolgozott koncepciót kiemelten lehessen támogatni. Célszerűnek tartom a „Balatoni térség” fogalom meghatározását mint pl. a Balaton
partvonala és és az ettől nért 50km-es távolságon belül lévő települések.
3.)a 94. oldalon az anyag rögzíti: ”........a jelenleg kjnálat azonban nem alkalmas arra, hogy a nagyon rövid túrisztikai szezonon kívül gazdasági lehetőségeket biztosítson a helyi
lakosságnak és válalkozásoknak.”
A térségben elő van készítve egy beruházás (a korábbi hozzászólók is felhívták már rá a figyelmet), amelyik egy jelentősen megnyújtott túrisztikai szezonban mintegy évi 500 000
látogatót vonzhat és kb 400 fő számára biztosít munkahelyet. A projekt megfelel a fentebb idézett követelménynek, ezért is indokolt, hogy helyszíne, Nemesvíd beletartozzon abba

a körzetbe, ahol kiemelt beruházások végezhetők és ebből a forrásból támogathatók.

4.)a 106. oldalon megfogalmazásra kerül, hogy „A nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének egyik eszköze a vállalkozóvá válás támogatás, új vállalkozások indításának segítése.”
Nemesvíd kell legyen az egyik olyan projek, ahol ez az elv a gyakorlatban alkalmazásra kerül. A térség hátrányos helyzetű és itt jelentős a munkanélküliek aránya is, tehát ideális
próbaterep.
Tisztelettel: Szögi János
mérnök szakértő
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Dr. Vadász György
Egyéb észrevétel
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a kis- és középvállalkozások fejlődése révén Magyarország foglalkoztatási rátája
elérje a 75%-ot. A Magyar Iparszövetség évek óta kiemelt feladatként kezeli, és – lehetőségeihez mérten – minden eszközzel támogatja mind a foglalkoztatási ráta növelését,
mind a kkv-szektor helyzetének javítását. A Magyar Iparszövetség tagszervezetei döntő többségben a kkv-szektor képviselői és köztudott, hogy ez a réteg foglalkoztatja a
versenyszféra alkalmazottainak több mint 70%-át és a teljes gazdaság hozzáadott értékének közel 60%-át adja.
Fenti cél eléréséhez szükséges új munkahelyek létesítése, melyek feltétele az érzékelhető (2%-os) gazdasági növekedés, valamint a munkát vállalni szándékozók
képességeinek fejlesztése. A támogatható célkitűzések között szerepel a szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, valamint a kis-és középvállalkozások támogatása. Évek óta
érzékelhető, hogy a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetése milyen kiemelt érdeklődésre tart számot és a témában megvalósított képzések hozzájárulnak a
könnyebb munkakeresésben, ezért ennek folytatása ajánlott.
A kkv-k támogatásával is egyetértünk, hiszen az EU-átlagnál jóval magasabb a nem bankképes vállalkozások száma Magyarországon, amelyek forrás hiányában nem tudnak
fejlődni, versenyképes ötleteiket nem képesek megvalósítani.
Mint az UNIO Garancia Szövetkezet egyik alapító tagja azzal szembesültünk, hogy a vállalkozások sok esetben azért nem tudják igénybe venni a támogatásokat, mert nem áll
rendelkezésükre a hitel/kölcsön felvételéhez előírt ingatlan vagy egyéb fedezet, azonban a jelenleg működő három – MNB Növekedési programjában szereplő - garantőr
intézmény sem tud megoldást nyújtani különböző okok miatt.
Az anyagban olvasható törekvések egyértelműen hozzájárulnak ahhoz a - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában is deklarált - célhoz, hogy Budapest 2020-ra a
régió start-up fővárosa legyen.
Rendkívül fontosnak tartjuk és helyeseljük a vállalatok életpálya, élethelyzet szerinti specifikus támogatását, hiszen ahogy az emberi élet különböző szakaszaiban, úgy a
vállalkozások esetében is másféle problémák, feladatok merülnek fel az egyes periódusokban, melyekre értelemszerűen a megoldások is eltérőek.
A dokumentum úgy fogalmaz, hogy „szükséges lehet a kkv-kon túl nagyvállalatok támogatása is, mert ezek jelenlétükkel erős húzóhatást tudnak gyakorolni a kkv-kra. A
tudástranszfer és a nagyvállalatokon keresztül való bekapcsolódási lehetőség a nemzetközi gazdaság várkeringésébe, egyedi és alapvető segítség a kkv-k számára.” Ezzel az
állítással részben egyetértünk, azonban nem szabad elfelejteni, hogy éppen a nagyvállalatok (multik) jelenléte miatt kénytelen befejezni működését számos kkv.
A Közbeszerzési törvény 2013. július 1-jei módosítása is a kkv-k „helyzetbe hozását” célozta meg több ponton, azonban az eddigi visszajelzések nem támasztották alá, hogy ez az
elmozdulás megtörtént volna, hiszen a közepes- és nagyvállalatok a legtöbb esetben kedvezőbb ajánlatot tudnak tenni bizonyos közbeszerzési eljárásokban.
Jelentős problémaként jeleníti meg az anyag, hogy a vállalkozások vállalati méret szerinti „korfájának” szerkezete nem optimális, hiszen a rengeteg mikrovállalkozás mellett nem
kellően széles a közepes vállalati méretet elérő vállalkozások aránya. Ez a struktúra hasonlatos a társadalmi helyzettel, ti. kettészakadt a társadalom a nagyon szegény és a
(nagyon) gazdag rétegre, minimális a középosztályba tartozók száma.
Üdvözlendő cél az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének
elősegítése, azonban a környezettudatos életmód, gazdálkodás még mindig kevéssé elterjedt mind a lakosság mind a piaci szereplők körében.
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Kogon Zsófia
Egyéb észrevétel
A KézenFogva Alapítvány alábbi véleményét kifejezetten a fogyatékos személyek és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása témájában teszi.
Az Operatív program intézkedésinek konkrét véleményezése előtt fontosnak látjuk megfogalmazni az alábbi észrevételt egy olyan intézkedésről, amely a jelenlegi szakpolitikai
intézkedéseket és tervezési folyamatokat is befolyásolja, s anomáliáit az operatív program is leképezi.
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása és az őket célzó programok, munkaerő-piaci szolgáltatások sajátosan, más célcsoportoktól eltérően, foglalkoztatás
politikai szempontból külön szaktárcához tartoznak, holott a célcsoport szükségletei ezt nem teszik feltétlen indokolttá.
Az Operatív Program is jelzi, hogy a GINOP-on belül jellemzően „mainstream” intézkedéseken keresztül támogatja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását.
(179. o) Ez a megközelítés különösen megakadályozza, hogy az operatív program által támogatott intézkedések illeszkedjenek a jelenlegi ellátó rendszerhez, vagy annak
minőségi és mennyiségi javulását eredményezzék.
Fontosnak tartjuk, hogy ez az ellentét hosszútávon feloldódjon, valamint hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási politikáját célzó intézkedések se a
stratégiai tervezésben, se a szakpolitikai intézkedésekben ne határolódjanak el az egyéb munkaerő-piaci szempontból hátrányos személyek foglalkoztatását támogató
munkaerő-piaci eszközöktől.
Nagyon jónak találjuk, hogy a vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztésénél megjelenik a szociális vállalatok és a védett szervezetek támogatása. Fontosnak tartjuk annak
tisztázását, hogy az itt említett akkreditált foglalkoztatói hálózat miként kapcsolódik a jelenlegi ellátórendszerhez, miben egészíti ki vagy fejleszti azt.
Kifejezetten lényeges az ilyen vállalkozások számára az ebben az intézkedésben tervezett infrastrukturális fejlesztés lehetősége, ugyanakkor fontos lenne, hogy az operatív
programok illeszkedjenek egymáshoz, lehetőség legyen ESZA források felhasználására vagy szakmai segítség és tanácsadás igénybevételére, különösen a célcsoport
specifikus tevékenységek esetében.
Az 5. prioritás tengelyen meghatározott, „Munkaerő-piaci belépés segítése” intézkedés alatt megjelenő aktív munkaerő-piaci eszközök előnyben részesítését nagyon fontosnak
tartjuk, ugyanakkor a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása szempontjából kulcskérdés, hogy ezen szolgáltatásokhoz a többi hátrányos helyzetű személyhez
hasonlóan hozzáférjenek, és a tervezett intézkedések valóban illeszkedjenek a jelenlegi ellátórendszer struktúrájához. További cél, hogy az operatív program lebonyolítása során

ténylegesen megvalósuljon a személyre szabott egyéni szükségletekre reagáló szolgáltatás nyújtás rendszere.
A 6. prioritásban megjelenő nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjaira vonatkozó intézkedés kapcsán már a tervezés jelen fázisában fontosnak tartjuk jelezni,
hogy a program kiírások tervezése során feltétlen szükségesnek találjuk, hogy a megvalósító szervezeteknek lehetősége legyen a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatását segítő, célcsoport specifikus tanácsadási elemeket igénybe venni, mind a projekt tervezés, mind a megvalósítás időszakában. Célként kell tűzni, hogy valóban
célzott, megalapozott, a foglalkoztató szervezeteket komplexen érintő fejlesztések valósuljanak meg, valamint hogy mindehhez felhasználásra kerüljenek a megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek komplex fejlesztését támogató módszertani eszközök.
Megköszönve a szakmai egyeztetés lehetőségét,
Tisztelettel: KézenFogva Alapítvány
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Porosz Péter
Tudásgazdaság fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Az Elsevier együttműködése a magyar kutatási szféra szereplőivel évtizedekre nyúlik vissza. A világ legnagyobb, európai tulajdonban lévő tudományos kiadójaként küldetésünk a
legmagasabb színvonalú információt biztosítani a kutatók, intézetvezetők és tudománypolitikusok számára.
Az Elsevier folyóiratait, adatbázisait, valamint analitikus- és operatív szoftvermegoldásait a vezető hazai kutatási intézmények kivétel nélkül alkalmazzák. Erre a stratégiai
partnerségre alapozva kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország sikeresen elérje a 2014-2020-as fejlesztési időszakra kitűzött céljait.
A kutatás és innováció olyan "nagy teljesítményű kutatás hajtóműre" támaszkodik, amely a magasan képzett kutatók, a kutatási eszközök – laboratóriumok, berendezések,
anyagok – valamint a szakirodalomhoz (folyóiratok, e-könyvek és témaspecifikus adatbázisok) való hozzáférés hármas alapjára épül. A magas színvonalú tudományos
teljesítmények megosztása az egész világon fontos része a kutatásnak. Az utóbbi években a papíralapútól az elektronikus tartalomszolgáltatás felé való elmozdulással
gyökeresen megváltoztak a kutatók időráfordításai. Miközben a kutatóknak lényegesen kevesebb időt kell releváns tartalmak keresésével töltenük, sokkal több tartalomhoz
férhetnek hozzá. Ilyen összefüggésben új elemek is megjelennek, mint például a nyílt hozzáférésű publikálás (Open Access Publishing), melyben a kutatási tartalom minden
felhasználó számára szabadon hozzáférhető, illetve az egyes országok folyóiratai nemzetközi adatbázisokban is láthatóvá válnak.
A sikeres kutatási projekt másik fontos eleme a K+F-be fektetett pénzek megfelelő mérése és értékelése, beleértve a megtérülést (ROI). Tudománypolitikusoknak és
döntéshozóknak objektív módon kell igazolniuk döntéseiket, és a befektetési döntések eredményeit. Ez gyakran nagyon nehéz, és ellentmondásos is lehet, ha a döntést
független adatok nem igazolják vissza. A makrogazdasági és demográfiai adatokat a folyóirat-használat adataival és a tudományos teljesítménnyel összevetve a döntéshozók
elemezhetik az ország felsőoktatási és kutatóintézeti ráfordításainak eredményét és hatékonyságát is.
A termelékenység és a hatékonyság a kutatásmenedzsmenten is múlik. Ma a kutatóintézeteknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a teljesítmény-értékelésre valamint a
költségvetési támogatásokból és más forrásokból történő finanszírozásának fenntarthatóságára. Elemellett az intézményeknek arra is ügyelniük kell, hogy kutatásaikat
nemzetközi és iparági együttműködések is támogassák. E feladatok modern eszközökkel és intézményre szabott kutatásmenedzsment-rendszerekkel menedzselhetők.
Az Elsevier világszerte azzal támogatja a kormányokat és a felsőoktatást, hogy értéket ad a kutatási ciklus minden eleméhez. A világ sok országában sokat fektetett be a kutatók
termelékenységének és hatékonyságának növelésébe a ScienceDirect platform által (elektronikus folyóiratok, archív gyűjtemények és könyvek), a Scopus-szal és sok más
speciális termékkel, mint például a Compendex, GeoBase és Embase.com termékekkel. A “szerzői műhelyek” által a tudósok, kutatók és PhD hallgatók olyan minőségű kutatási
anyagokat készíthetnek, amelyek magasabb színvonalú folyóiratok számára is elfogadhatók. Ezáltal egyre nagyobb eséllyel szereznek maguknak több hivatkozást. Így az ország
már néhány éven belül is növelheti a kutatások eredményét és minőségét.
Támogatási célok, EU strukturális alapok felhasználásával
A kutatói közösség kutatási információs infrastruktúrára vonatkozó szükségleteiben az alábbi fő támogatási célok azonosíthatók:
1. Tudományos tartalmak széles körű elérése
2. Kutatási és üzleti szakértelem nemzeti portálja
3. Eredményes intézményi szintű kutatásmenedzsment
4. Nyílt hozzáférés és a nemzeti folyóiratok láthatósága
5. Támogató képzési program
1. Tudományos tartalmak széles körű elérése
Az elektronikus források széles körű elérése a kutatás-fejlesztés egyik előfeltétele. Számos tanulmány bizonyította a források használata és a tudományos eredmények közötti
pozitív összefüggést, vagy például a PhD-fokozatok növekvő számával való erős korrelációt. A hozzáférés további bővítése tudományos forrásokkal, további adatbázisokkal és
egyedi forrásokkal, a hiányos archívumok kiegészítése vagy a világ vezető kiadói – Elsevier, Wiley, Springer stb. – e-könyv-tartalmainak beszerzése a kutatás felgyorsításának
kulcsa. Az elektronikus forrásokhoz való folyamatos hozzáférés tovább javíthatja a kutatási teljesítményt, segítheti a kutatók napi munkáját amellett, hogy a tanárok és diákok
számára is előnyös.
2. Kutatási és üzleti szakértelem nemzeti portálja
Sok ország épít CRIS rendszert (folyó kutatások információs rendszere), vagy már be is vezette azt. Az ilyen rendszerek nagyon különböző adatokat tartalmaznak, melyeket aztán
tovább elemeznek, alkalmaznak a gyakorlatban, melyekkel nemzetközi együttműködéseket támogatnak, és fejlesztik az ipar és a tudomány közötti kapcsolatot. A Kutatási és üzleti
szakértelem nemzeti portálja ilyen és más adatokat fog össze nyilvános vagy kereskedelmi felületen, és olyan egyedülálló eszközt ad a menedzsment és a politika kezébe, amely
folyamatában elemzi a kutatási és fejlesztési környezetet.
3. Eredményes intézményi szintű kutatásmenedzsment
A kutatóintézeteket ma már arra kötelezik a minisztériumok vagy más hatóságok, hogy jelentsék kutatásaik teljesítményét. A kutatóknak is fel kell készülniük kutatási pályázatok,
életrajzok írására, bibliográfiák összeállítására, illetve tevékenységük szervezeten belüli elszámolására. A csoportvezetőknek irányítaniuk kell a csoportot, s emellett bepillantást
kell engedniük a dékánhelyettesek és rektorhelyettesek számára is. A kutatási információs rendszerek rendszerszerűen, következetesen és eredményesen oldják meg ezeket a
feladatokat, így minden szinten emelik a kutatásmenedzsment hatékonyságát.
4. Nyílt hozzáférés és a nemzeti folyóiratok láthatósága
Az Európai Bizottság a 2014-2020 közötti időszakban a költségvetési forrásokból finanszírozott kutatások eredményeinek nyílt hozzáférésre összpontosít, és ezen irányelvek
elfogadására ösztönzi az országokat. A kiadók alkalmazkodnak az új trendhez és olyan európai modelleket dolgoznak ki, amelyek válaszolnak erre az igényre. A “zöld hozzáférés”
szellemében intézményi repozitóriumokat kell létrehozni, hogy az abban elérhetővé tett tartalmakat az adott intézmény tárolhassa és kezelhesse. Az “arany szabad hozzáférés”
fenntarthatóbb módja az “arany út”, ahol a hatóságok alapot hozhatnak létre, vagy olyan szoros, hosszú távú szerződést kötnek a kiadókkal, melyek fenntartható módon

finanszírozzák a szerzőket. A nemzeti folyóiratok láthatóságát támogatva, ezáltal a kutatások láthatóságát növelve a folyóiratok nyílt hozzáféréssel helyezhetők el a kiadók
felületein.
5. Támogató képzési program
Az információs írástudást a szakirodalmi kutatás terén támogató átfogó képzési program, valamint a tudományos írás és publikálás minőségének emelése tovább támogathatja
a kutatói közösséget. A “szerkesztői műhelyek”által tovább növekedhet azon helyi folyóiratok száma, melyeket nemzetközi adatbázisok indexelnek, ami által javul az ország
nemzetközi lefedettsége. A program támogathatja a kutatókat a publikálásban, hogy javuljon cikkeik elfogadási aránya a magas színvonalú folyóiratokban. Végül, egy ilyen projekt
képzések sorát nyújthatja minden olyan termék vagy adatbázis számára, amely hasznos a kutatói közösségnek, és növeli az információs írástudást.
Tisztelettel,
Béky Endre | Elsevier B.V. | Regional Director for Central&Eastern Europe
Radarweg 29 | 1043 NX Amsterdam | The Netherlands
e.beky@elsevier.com
Porosz Péter | Elsevier B.V. | Analytic Solutions | Central&Eastern Europe
Radarweg 29 | 1043 NX Amsterdam | The Netherlands
p.porosz@elsevier.com
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dr. Szalay Rita
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az „1. intézkedés - Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása” címszó alatt szerepel az alábbi célkitűzés: Az intézkedés ösztönözni kívánja a vállalkozások tőkepiaci
megjelenését részvény és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó támogatott garancia és társfinanszírozási programokkal, valamint a további vizsgálatok függvényében itt jelenhet
meg az EU-EIB KKV finanszírozásra vonatkozó kezdeményezésének támogatása is.
Ehhez kapcsolódóan és a megfogalmazott célkitűzést maximálisan támogatva a Budapesti Értéktőzsde Zrt. az alábbi észrevételt teszi:
A tőzsdére lépés legfontosabb indoka a finanszírozási igény kielégítése, amely jelenleg a kis- és középvállalati szektor (KKV) legnagyobb kihívása a szűkülő és szigorodó,
nehezebben hozzáférhető banki finanszírozási lehetőségek miatt. A tőkebevonás segítséget nyújthat a társaságok további növekedéséhez, fejlesztéséhez, méghozzá oly módon,
hogy a tőkeszerkezetet erősíti (amely fontos szempont, tekintettel arra, hogy a tőkehiány szintén jelentős problémaként és akadályként jelentkezik a KKV-k számára).
További fontos előny e finanszírozási forma esetén a tőzsdei jelenléttel járó átláthatóság. A folyamatos jelentési kötelezettségek keretében a cég működése sokkal átláthatóbbá
válik, a nyilvános működés kikényszeríti a cégből a magasabb transzparenciát. Ez egyben a társaság működésének kifehérítését, és ezzel magasabb adófizetési potenciálját
eredményezi, továbbá külföldi tapasztalatok alapján is a tőzsdei cégek esetén a tőkepiaci jelenlét által generált erősebb fejlődés erősödő munkahelyteremtéssel párosul. A
közelmúlt példái azt mutatják, hogy ezek az előnyök nemcsak a nagy társaságok, de a KKV szektor szereplői számára is kiaknázhatók.
A tőzsde a piaci szereplőkkel és kormányzati szervekkel folytatott eddigi egyeztetések során az alábbi támogatási koncepciókat alakította ki:
• egyszeri, vissza nem térítendő támogatások, melyek azon tőzsdeaspiráns társaságok számára jelenthet fontos mérföldkövet, amelyek számára a tőzsdére lépés költségei
átmeneti belépési korlátokat jelentenek (vagy egy alkalmas időben történő piacra lépést késleltetnek);
• hasonlóképpen élénkítő hatással lennének más támogatási formák is, mint pl. állami garanciavállalás részvény- vagy kötvénykibocsátások mellé a névérték meghatározott
százalékára;
• illetve társfinanszírozás (jegyzési garanciavállalással a kibocsátás egy meghatározott arányára egy adott mértékig).
Ez utóbbi két támogatási forma (amely a GINOP előterjesztett szövegében is megjelenik) előnye, hogy magára a tőkepiaci forrásbevonás működési mechanizmusára gyakorolna
közvetlen hatást, így egyúttal oktató/élénkítő funkciót is tölthetne be a KKV szektorban lévő társaságok számára.
A fentiek alapján tehát a BÉT teljes mértékben támogatja a fent említett célkitűzést és kiemelt fontossággal kezeli az ezzel kapcsolatos termékek kidolgozásában, a
megfogalmazott célok végrehajtásában való aktív közreműködését.
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Dr.Pesty Lászó, Főszerkesztő, Marketing igazgató, Pesty Fekete Doboz
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Javasolom, hogy még a GINOP-nak jóváhagyás céljából a kormány elé történő terjesztését megelőzően az illetékes szakemberek konkrétan is vizsgálják meg és – lehetőleg
nyilvánosság bevonásával - hasonlítsák össze Kerékgyártó Miklós korábbi javaslatában hivatkozott fejlesztések várható társadalmi hasznait más már korábban kiemelt projektté
és programmá minősített valamint ezután kiemeltté minősíteni kívánt fejlesztések társadalmi hasznaival,
Javaslom, hogy nyilvános összehasonlítás alapján a hivatkozott fejlesztéseket konkrétan nevesítve is minősítsék a GINOP-ban kiemelt projektté és kiemelt programmá.
Javaslatom indoklása:
Széles körű egybehangzó írásban is kifejtett szakmai állásfoglalások szerint kiemelt projektté és kiemelt programmá minősítésre méltóak a hivatkozott fejlesztések. A fejlesztési
terveket és a rá vonatkozó szakmai állásfoglalások másolatait az illetékes szervezetek vezetői (többek között Miniszterelnökség, NGM, NFM, NTH, EMMI, OGY Turisztikai
Bizottsága, ÁSZ vezetői) is megkapták. Ebben konkrét, ellenőrizhető számokkal alátámasztva látható a fejlesztéseknek a várható államháztartásra gyakorolt rendkívül kedvező
hatása is, és hogy ezért igen nagy kár érné az államháztartást, ha a támogatás hiánya miatt elmaradna vagy késlekedne a hivatkozott fejlesztések megvalósítása
A tervezett fejlesztések megvalósítása a következőképpen épül egymásra:
1./ A Kárpát-medence és a benne élő magyarság természeti és kulturális örökségeit bemutató élménypark egy hátrányos helyzetű, de a Balaton vonzáskörzetében levő területen,
melynek megvalósításával nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerő hozható létre. Több száz új munkahely létesítésével. Az ehhez adott támogatás az élménypark nyitását
követő ötödik év végéig megtérül az államháztartás számára, ezért igen jelentős kár érné a nemzetgazdaságot, ha támogatás hiányában nem valósulna meg.
A hivatkozott élménypark megvalósítása és marketingje előfeltétele a további fejlesztéseknek, melyek során több száz millió euró külföldi tőke bevonása valamint több ezer új
munkahely létesítés válik lehetővé egy hátrányos helyzetű területen.
A vázolt fejlesztésnek annyira kedvező a hatása az államháztartás számára, hogy EU támogatási forrásoktól függetlenül is megéri támogatni.. Pl. az állami költségvetésből, de
akár az állami költségvetésbe ténylegesen befolyt adók és járulékok egy részének támogatásként történő visszaadásával , hogy még átmenetileg se kerüljön pénzébe a

költségvetésnek. Ennek ellenére célszerű lenne fenntartani a lehetőségét annak, hogy EU forrásból támogatható legyen.
2./ Az élménypark létrehozására és annak marketingjére építve várhatóan befektetők által további fejlesztések valósíthatók meg több száz millió euró nagyságban (szállodák,
fogadók, üdülők, nyugdíjas házak, stb. és nem utolsó sorban ezekkel összehangoltan további turisztikai vonzerők valamint térségi marketing)
Ezekre vonatkozó rövid befektetői tájékoztatónk benne van a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) adattárában, a HITA által befektetésre ajánlott, miniszterelnök úr TV-nyilatkozata
szerint a kormány által is támogatott projektek között.
Erre vonatkozóan HITA ajánlatára hivatkozva már több befektető is érdeklődött és kért bővebb információt az ajánlott befektetésekről, azonban nem lehet bővebb tájékoztatást adni
a befektetőknek mindaddig, ameddig nem sikerül tisztázni, hogy milyen tényleges segítségre, kedvezményekre és támogatásra lehet számítani a kormánytól az ajánlott
beruházások megvalósításához. Várhatóan akkor nyerhetők meg legkönnyebben a befektetők akár több száz millió eurós beruházásokhoz, ha az élménypark és további
turisztikai vonzerők megvalósítását össze lehet kapcsolni a befektetőknek ajánlott fejlesztések megvalósításával. Fontos hangsúlyozni, hogy az államháztartás is csakis jól járhat
ezzel a megoldással. Elég lenne ugyanis a befektetők által megvalósuló beruházások eredményeképpen képződő államháztartási bevételeknek (adóknak és járulékoknak) csak
egy részét támogatáskánt „visszaadni” a befektetéseket megalapozó további turisztikai vonzerők létesítéséhez.
Amennyiben legalább elvi ehetőség van (lenne) a tervezett fejlesztéseknek a társadalmi hasznosságához méltó támogatására, akkor a Nemzetgazdasági Minisztérium és a HITA
képviselőivel együttműködve, kormányzati segítséggel lenne célszerű a befektetőket megnyerni a beruházásokhoz. A befektetőkkel folytatandó közös tárgyalásokon lehetne
tisztázni, hogy a kormány az adó bevételeknek mekkora részét hajlandó a befektetéseket megalapozó turisztikai vonzerők támogatására fordítani. (Olyan bevételek egy részét
kellene támogatásként visszaadni, amely bevételek várhatóan egyáltalán nem is realizálódhatnak, ha annak egy részét nem fordítja támogatásra a kormány.)
Külföldi befektetőkkel tervezett fejlesztéseknek fontos része emelt szintű nyugdíjas otthonok valamint nyugdíjas lakópark létesítése, melyek üzemeltetésére (és „töltésére”) erre
szakosodott külföldi szervezeteket szeretnénk megnyerni.
3./ Az előbbiekhez kapcsolódva további olyan agrár, innovációs, logisztikai és ipari fejlesztések is megvalósíthatók az adott halmozottan hátrányos helyzetű térségben, mellyel sok
száz (vagy akár több ezer) roma tartós foglalkoztatása és helyi roma vállalkozások elit létrehozása is lehetséges.
A hivatkozott élménypark neve Kárpát-medence és Szafaripark, a programé pedig Balatoni Zöld Híd Roma Komplex Program. Amennyiben az elnevezés megadását reklámnak
minősítenék, kérem a neveket a javaslatból kihúzni és a neveket csak a döntéshozók részére megadni.
Dr.Pesty Lászó
Főszerkesztő
Marketing igazgató
Pesty Fekete Doboz
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Bangó György
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Ügynökség!
Én is azt javasolnám, hogy a prioritás keretében ne kizárólag a BKÜ területén és ne csak jelenleg örökségi helyszínnek minősített területen megvalósuló fejlesztések
kaphassanak támogatást. Továbbá a támogatási döntéseknél a korábban felvetett szempontok – elsősorban a támogatott fejlesztéseknek az államadósságra és a
foglalkoztatásra gyakorolt hatása - mellett javasolnám a tervezett fejlesztéseknek a komplexitását valamint a multiplikátor és szinergikus hatását is figyelembe venni
Ezekre a szempontokra való tekintettel javasolnám megvizsgálni, hogy Kerékgyártó Miklós észrevételében hivatkozott fejlesztéseket nem lenne-e indokolt a GINOP keretében
nevesítve is kiemelt projektként és kiemelt programként elfogadni.
Kerékgyártó Miklós által hivatkozott fejlesztéseknek további nagy előnye ugyanis, hogy azok alkalmasak a Balatontól távolabb eső, de természeti szépségekkel megáldott
területeket is összekapcsolni a balatoni turizmussal, és a hivatkozott élménypark marketingjére építve helyi agrár- és feldolgozott termékek előállítását is fenntarthatóan lehet
megvalósítani.
A programnak másik nemzetközi szinten is példamutató eleme, hogy az roma – nem roma együttműködéssel valósul meg. Somogy Megyei Roma Önkormányzat már 2008-ban
döntést hozott a program támogatásáról, 2013-ban pedig együttműködési megállapodást is kötött az élménypark projekt-gazdájával a program közös megvalósítására. Erre
alapozva egészült ki a program a Roma gyógynövény alprogrammal, amelynek keretében a korábban jellemzően romák által gyűjtött – véleményem szerint szintén a magyar
természeti és a roma kulturális örökségünk részét képező – gyógynövények gyűjtését, termesztését, feldolgozását és kereskedelmét tervezzük összehangoltan fejleszteni, és
ezáltal reményeink szerint több ezer roma tartós foglalkoztatását biztosítani és helyi roma vállalkozásokat létrehozni.
Tisztelettel Bangó György
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Kárpáti Endre
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Ügynökség!
Örömmel olvastam a 2014-2020. évi operativ programok társadalmi egyeztetésével kapcsolatos hozzászólási lehetőségről.
Hozzászólásom:
A GINOP 98.oldalán a 3.intézkedés szerint
„3. intézkedés - Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahaté-konyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása
Az intézkedés keretében támogatni kívánjuk a gazdálkodó szervezetek megújuló energia fel-használásának növelésére, valamint energiahatékonyságának javítására irányuló
fejlesztéseit.
A magyarországi adottságokhoz igazodóan elsősorban a biomassza és a geotermikus energia hasznosítását ösztönözzük, de a támogatások kiterjednek a víz-, nap-,
szélenergia hasznosítá-sára is. Támogatásban részesülhetnek a vállalkozások épület-energetikai korszerűsítései és új energia-hatékony épületek építése.
Főbb célcsoportok: kkv-k
Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti.
Kedvezményezettek típusai: Magyarország területén működő vállalkozások.”
Miniszterelnökünk épp a minap Indiában hangoztatta, hogy a jövőben az energia ára fogja a gazdaság fejlődésének ütemét meghatározni. Erre való tekintettel szeretném, ha a
GINOP 3. intézkedésében (a 98.oldalon) a kedvezményezettek tipusait vállalkozások mellett az adószámmal rendelkező magánszemélyekre is kiterjesztenék. A napelemek által
termelt olcsóbb villamosenergia, vagy a napkollektorok melegvízelőállítása hosszú távon gazdaságosabbá teszi ezen személyek tevékenységét (pld. falusi szállásadás), és ezzel

javítja életminőségüket, főképp ha a beruházás megvalósításáben több magánszemély össze is fog.
Kérem hozzászólásom továbbítását az illetékeseknek. Köszönöm szépen!
Tisztelettel:
Kárpáti Endre, Sirok
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Kerékgyártó Miklós
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A GINOP 2.4 pontjához a következő javaslatot teszem:
Javaslatom:
A GINOP 2.4. pontjában ne kösse meg feleslegesen a saját kezét a Kormány azzal, hogy kizárólagosan csak Közép-Magyarországon, csak örökségnek minősített területen és
csak a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) szűk területén megvalósuló turisztikai célú fejlesztések legyenek támogathatók,.
A támogatásra leginkább méltó fejlesztések kiválasztásához a támogatásra jogosult területek szúk lehatárolása helyett olyan, a Kormány által meghirdetett elvekhez igazodó
indikátorok alkalmazását javaslom, amelyek segítségével a támogatási döntések megalapozásához – lehetőleg a nyilvánosság által is ellenőrizhető módon - össze lehet
hasonlítani a különböző fejlesztések társadalmi hasznait, a közjóhoz való hozzájárulását. Miniszterelnök úr által meghirdetett legfontosabb célhoz igazodva elsősorban a
fejlesztéseknek az államháztartásra (és ezáltal az államadósságra) gyakorolt, mérhető hatását valamint a fejlesztések által közvetlenül és közvetve létrehozott új munkahelyek
számát javasolnám összehasonlítani. Javasolnám figyelembe venni ÁSZ elnökének korábbi javaslatát is, mely szerint a támogatásokat is úgy kellene vizsgálni, mint lehetséges
befektetési alternatívákat
Javaslatom indoklása
Létezik egy olyan a Balaton vonzáskörzetében megvalósítani tervezett, a kiemelt programokra és kiemelt projektekre vonatkozó előírások alapján kidolgozott, a magyar kulturális
és természeti örökség értékeit bemutató turisztikai projekt és erre épülő komplex fejlesztési program, amely - bár éppen hogy kívül esik a BKÜ területén – legalább annyira képes
szolgálni a balatoni turizmus fejlesztése érdekében meghirdetett célokat is, mint a BKÜ területén tervezett bármilyen más fejlesztés.
A példaként hivatkozott fejlesztéseket számos szakember, különböző döntéshozó szervezetek illetve azok képviselői (többek között a Balaton fejlesztésében illetékesek is)
véleményezték már, és pártállástól függetlenül egybehangzóan maximálisan támogatásra- és kiemelt projektté valamint kiemelt programmá minősítésre- érdemes fejlesztésnek
minősítették.
Az általam kifogásolt, feleslegesen szigorú adminisztratív korlátozásnak a meghirdetett célkitűzésekkel éppen ellentétes hatása is lenne, mert így a példaként felhozott, és
esetleg más hasonló, - a Kormány célkitűzéseit és az általa elvárt eredményeket legjobban teljesíteni képes, a közjó szempontjából leghasznosabb - fejlesztések támogatása
válhatna eleve lehetetlenné. Ami miatt jelentős kár érhetné a nemzetgazdaságot.
Javaslatom bizonyára egyezik a GINOP-ot készítő szakemberek eredeti szándékával is, hiszen a példaként felhozott fejlesztések a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyban
illetékes, tervkoordinációért felelős korábbi államtitkárának írásbeli szakmai álláspontja szerint is, maximálisan illeszkednek a kormányzati elképzelésekhez és 2014-től éppen
az ilyen fejlesztéseket és beruházásokat kívánják támogatni.
Tisztelettel Kerékgyártó Miklós
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Szobonya László Zoltán
Egyéb észrevétel
Az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati kiírásokban számos esetben indokolatlan és - esetenként - szakmaiatlan - túlhatározott - rendkívül szigorú definíciók és
kötelezettségek szerepelnek.
Ezekkel az a baj, hogy a sablonszerű definíciók szinte minden esetben igaz - mi az élelmiszeripar informatikai támogatásában dolgozunk - nem képesek alkalmazkodni a "valós,
életszerű" körülményekhez és gyakorlathoz.
Ennél fogva a projekt megvalósításkor olyan - egyébként fölösleges és szükségtelen - kompromisszumos megoldásokat (is) alkalmazni kell, amelyek növelik a
projektköltségeket és Öncélúan, csakis azt a célt szolgálják, hogy "eleget tehessünk" a pályázati kiírásban foglaltaknak -.
Javaslatom:
Az informatikai pályázatok esetében csak a szoftverrel támogatott célterületeket lenne szükséges definiálni és az elvárt célkitűzéseket.
Az ellenőrzés is egyszerűbb és életszerűbb lenne.
Példák:
Százával sorolhatnék, de nem ez a célom, hanem a figyelem felkeltése!
1, A "távmunka támogatás"
A definíció egyértelműen az irodai távmunka megoldások definíciója, amely cég adminisztrációs munkáinak - például - az otthonról való ellátását "írja le".
A valóságban azonban - például az élelmiszeriparban - jellemző "távmunka", az értékesítési adminisztráció gépkocsikról (mozgóárusítás) vagy saját-boltokból (fix árusítás) amely
funkcionalitásában megegyezik a "benti munkavégzés funkcióival", azonban egyetlen ponton sem találkozik a "távmunka definíciójával".
2, Egyszerűbb példa:
Életszerűtlen követelmény, hogy az adatbázis "Nem tartalmazhat a projektkezdést megelőző dátum-időpont bejegyzést".
Számos adatbázis kezelő rendszer alapadatokkal (például helységnévtár, irányítószám jegyzék, valutatörzsek, országok, stb.) előre fel vannak töltve.
Ezeket miért várja el a kiíró, hogy a projektkezdés napján töltsük fel?
Butaság. Megoldható, de csak növeli a költségeket.
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Papp Gábor
Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt
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Klér Zoltán

Egyéb észrevétel
Szeretném kérni, hogy a nagyobb, többszáz millió Ft támogatási összegű pályázatokból se zárják ki az egyéni vállalkozásokat. A szóban forgó egyéni vállalkozás idei árbevétele 5
milliárd Ft lesz és közel 250 főt foglalkoztat.

