Vállalati tanácsadás program a
Dél-alföldi régióban

Vállalati tanácsadás program

A program lebonyolítására létrejött a KAVOSZ Konzorcium.
A nyertes konzorcium tagjai :
•

a KAVOSZ Zrt.,

•

a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ),

•

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a területi kamarák,

A Konzorcium vezetését a KAVOSZ Zrt. látja el.

A program területi lehatárolása
és a támogatási keretösszeg

Dél-Alföldi régióban:
630 millió Ft

A pályázat bemutatása
Mi a pályázat célja?
mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a
vállalkozások irányításához, ha tékonyabb m űködtetéséhez sz ükséges tudás széles körű elérhe tőségének
javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.
Kik pályázhatnak?
a régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások (induló is!)
Mire pályázhatnak?
a tevékenységük fejlesztéséhez szükséges tanácsadási szolgáltatások akkreditált tanácsadótól való
igénybevételére
Mekkora a támogatási arány?
a támogatás intenzitás sávosan kerül megállapításra a következők szerint:
Tá mogat ási szol gált at ás e lszá molhat ó
összk ölt sé ge (Ft )
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Mekkora az elnyerhető összeg?
az elnyerhető támogatás legaláb b 100.000 Ft, legfeljebb 4.000.000 Ft.

Tanácsadási területek
•
•

Vállalati stratégia (megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv készítése, kockázatelemzés)
Szervezetfejlesztés (szervezeti átvilágítás, projektmenedzselési tanácsadás, HR fejlesztési
tanácsadás)

•

Online megjelenés, E-kereskedelem (online megoldások, specifikus eljárásrendek

•

Technológia, Termékfejlesztés (technológiai terv, mérnöki szolgáltatás, minőségirányítási

kialakítása)
rendszer bevezetésének előkészítése)

•

Marketing (piacelemzés, versenyhelyzet elemzés)

•
•

Közbeszerzés (közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó tanácsadás)
Pénzügy-Adó-Számvitel (pénzügyi átvilágítás, kockázatelemzés, monitoring rendszerek
megtervezése)

•

Horizontális célok (a horizontális elveknek való megfelelés szempontjából történő teljes körű

•

Munkaügy, Munkabiztonság (teljes körű munkaügyi átvilágítás készítése)

•

Ügyvitel, Adminisztráció (teljes körű ügyviteli átvilágítás)

•
•

Jog (teljes körű jogi átvilágítás)
Szakfordítás (szervezet működéséhez idegen nyelvű dokumentumok fordíttatása

átvilágítás, helyzetelemzés

Tanácsadói akkreditáció

Tanácsadói feltételek :
•legalább 2 lezárt teljes (365 napot jelentőüzleti év
•legalább 1 főállású foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel
•árbevétel az utolsó lezárt teljes üzleti évében 5 millió Ft és 250 millió között
•akkreditálandó tanácsadási szakterületenként legalább 3 megfelelő referencia
•működő honlap megléte
•regisztrációs díj befizetése (10.000 Ft/tevékenységi kör, maximum 100.000 Ft)
Egyéb fontos feltételek
• árbevételének maximum 10%-áig jogosult alkalmanként (szerződésenként) támogatott tanácsadói
tevékenységet elszámolni
• szervezet egy adott régióban összesen az adott régió támogatási keretének (tanácsadási
keretösszeg) maximum 10%-áig jogosult támogatott tanácsadási tevékenységet végezni.
Akkreditációs jelentkezés elkészítése
A jelentkezés az akkreditációra elektronikus módón történik, az következő címen elérhető online
rendszeren keresztül: www.tanacsadoakkreditacio.hu

Pályázati folyamat
1. Lépés: Regisztráció

Honlap bemutatása és
pályázati adatlap kitöltés
2. Lépés: Pályázati adatlap kitöltése

Honlap bemutatása és
pályázati adatlap kitöltés
3. Lépés: Csatolandó dokumentumok feltöltése

Honlap bemutatása és
pályázati adatlap kitöltés
4. Lépés: Pályázat véglegesítése és beküldése

Összefoglalva

Pályázat beadásához szükséges:
•
•
•
•

•

Regisztráció
Adatlap kitöltése
Csatolandó dokumentumok
Nyilatkozat és csatolandó dokumentumok papír alapon történő benyújtása
• Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés
• Aláírási címpéldány
Pályázati adatlap elektronikus beküldése

Pályázat elkészítése és benyújtása: 90 perc !!!

Dél-alföldi régió helyzetelemzése

•
•
•
•

Vállalkozások száma: 78.592 db (KSH 2009.)
ÚMFT Vállalkozásfejlesztési programban nyert pályázatok száma : 2802 db
ÚSZT Vállalkozásfejlesztési programban nyert pályázatok száma : eddig 1079 db
Leggyakoribb pályázati konstrukciók az ÚSZT-ben:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése
• Komplex vállalati technológiai fejlesztése mikro-, kis- és középvállalkozások számára
• Telephelyfejlesztés

•

•
•
•
•

Túlsúlyban vannak a válságágazatok (agrárium, könnyűipar), a túltermeléssel küzdő
iparágak (élelmiszeripar), illetve olyan alágak, melyek kifejezetten a korlátos
felvevő képességű helyi piacra termeltek,
A dinamikus fejlődést indukáló ipari és szolgáltató tevékenységeket kellene előtérbe
helyezni
Az alacsony beruházási ráták lassú technológiai megújulást eredményeztek, ami
hosszú távon erodálta a régió versenyképességét
A régió egyre erősödő ága a kutatási tevékenység ezen belül az agrár-, az orvos
biológiai és a biotechnológiai
A megújuló energiák hasznosítása terén úttörő kezdeményezések indultak

Pályázatoknál előforduló
gyakori hibák
• Nem a képviseletre jogosult írja alá a pályázati dokumentációt
• Nincs minden kötelezően előírt melléklet becsatolva, vagy nem megfelelő formában
nyújtották be
• Ellentmondás van a pályázati adatlap és a becsatolt mellékletek tartalma között. Pl.
székhely helyett a telephely van feltüntetve
• Túl rövid az időintervallum a tanácsadás tervezett kezdete és a végső határideje
között
• A tanácsadó olyan témában is szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nincs
akkreditálva.
• A táblázatban megadott adatokat a www.e-beszamolo.kim.gov.hu oldalon feltöltött
adatokkal nem egyeznek meg.
• ÁFA nyilatkozat nem kerül kitöltésre
• Megbízási szerződés nem tartalmaz minden, a pályázati felhívás F. pontjában előírt
tartalmi elemet. Gyakran hiányzik például a tanácsadói órák száma, határidők stb.
• A tanácsadás elszámolható összköltsége meghaladta a tanácsadó cég utolsó üzleti
évében jóváhagyott beszámoló szerinti árbevételének 10%-át, amelyet az
akkreditációs felhívás szabályoz.
• A Megbízási szerződés olyan pontjait is módosítják a Címzettek, amelyek kötelezően
használandóak, illetve módosításuk nem engedélyezett.

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Béké s megyei ügyf élszolgálat i pont ok

Bács-K isk un me gyei ügyf élszol gálat i pont ok

Békés megyei Kereskedelmi és I parkamara
5600 Békéscs aba, Penza ltp. 5 .
Tel: 06 -66-324-976
E- mail: bmkik@ bmkik.hu

Bács- Kis kun megyei Keres kedelmi és I parkamara
6300 Kalocsa, Szent István Király út 39
Tel: 06 -78-566-220
E- mail: bkmkikalocs a@ t- online.hu

Békés megyei VO SZ iroda
5600 Békéscs aba, A ndrássy út 6
Tel: 06 -66-448-190
E- mail: bcsvos z@ internet-x.hu

Bács- Kis kun megyei Keres kedelmi és I parkamara
6400 , Kiskunhalas , Szilády Á ron utc a 5 -7 .
Tel: 06 -77-428-493
E- mail: bkmkikhalas@ t- online.hu

Csongrád megy ei ügyf élszolgá lat i pont ok

Bács- Kis kun megyei Keres kedelmi és I parkamara
6000 Kecs kemét, Á rpád krt. 4 .
Tel: 06 -76-501-503
E- mail: csakine.ilona@ bkmkik.hu

Csongrád megyei VO SZ iroda
6726 Szeged, Fürj utca 92 /B
Tel: 06 -62-409-127
E- mail: csongradvos z@ vnet.hu

Bács- Kis kun megyei Keres kedelmi és I parkamara
6500 Baja, T óth K. utca 11 /b
Tel: 06 -79-520-400
E- mail: bkmkikbaja@t-online.hu
Bács- Kis kun megyei VO SZ iroda
6000 Kecs kemét, Csányi J . krt. 12
Tel: 06 -76-481-380
E- mail: vos z.bacs@ gmail.c om

Hasznos információk

Központi Projektiroda címe:
KAVOSZ Zrt. - 1062 Budapest, Váci út 1-3.
Ügyfélszolgálatok:
Ld. honlap
Pályázat benyújtásának ideje:
A pályázatok benyújtására 2012. április 2-tól van lehetőség.
Elérhetőség:
tanacsadas@kavosz.hu
06-1-302-0866
Honlap:
http://tanacsadas.kavosz.hu
Akkreditált Tanácsadók listája:
tanacsadoakkreditacio.hu

Köszönjük a figyelmet!

