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Magyarországon nő az orvosi szolgáltatásokra épülő turizmus szerepe: 
A fogászati turizmusban kifejezetten jó a pozíciónk vagyunk, 
és feljövőben van az esztétikai sebészet is. Az NHS szakértői szerint 
Magyarország piacvezető Európa fogászati szolgáltatási piacán, 
és a plasztikai sebészetben „dobogós/pontszerző” helyen vagyunk.

Konkrét pályázati lehetőségek bemutatása:

ÚJ SZÉCHENYI TERV
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•  ÚSZT – 2011. január 14.: az egészségturizmuson belül különösen a fogászati szektor-   
     ban működő kkv-k részesülhetnek támogatásban
•  unikális összefogás – az önállóság megőrzésével
•  információáramlás egyik eszköze (mit, kivel, mikor) 
•  reprezentatív szakmai lobbi
  •  partnerség, véleményezések
  •  PEMCs-ekbe delegáltak küldése
  •  Agenda 2014-2020 – kohéziós politika
•  költségcsökkentés
•  projekttervezésben/pályázatírásban és -végrehajtásban
  •  ÚSZT konform működési elv (nincs pályázatírási díj és sikerdíj sem)
  •  minőségbiztosítás
  •  kedvező(bb) ár

 MIÉRT JÖTT LÉTRE A pályázati divízió 
A MFTFP KERETEIN BELÜLI. ?
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 MIÉRT JÖTT LÉTRE A pályázati divízió 
A MFTFP KERETEIN BELÜLI. ?
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1. AZ UNIKÁLIS KONCEPCIÓ LÉNYEGE:

  a) Az 1. felvetés: tulajdonos/vezető miket/kiket szeretne fejleszteni vagy milyen   
  beruházásokat szeretne végrehajtani a jövőben? 

  b) Az 1. lépés: ehhez adunk gondolkodási támpontot, de első körben nem forrás   
  oldalról megközelítve, mégis arról az oldalról megtámogatva, mert forráshiány   
  jellemző a mai gazdasági helyzetben… 

  c) Az 1. kérdés: kinek keressük a pályázatokat?
    •  saját szervezetünknek (I.) 
    •  mint potenciális szállító/szolgáltató (II.) 

Hogyan ÉRDEMES A PÁLYÁZATI FORRÁSOKRA 
TEKINTENI AZ MFTFP SZERINT, avagy 
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK FOGTURIZMUSBAN 
ÉRINTETT VÁLLALKOZÁSOKNAKII.
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2.  POTENCIÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS TÁMOGATÁSI TERÜLETEK ÚSZT PÁLYÁZATOKKAL 
  (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL):

  1.   Kollégák
   a.  képzés
    I.  egyénileg (kompetenciafejlesztés): TÁMOP
    II.  szervezetnek: TÁMOP
   b.  egészségmegóvás: TÁMOP
    I.  célja: egészségre nevelő és szemléltető életmódprogramok tartásával, 
        egy egészségesebb társadalom kialakítása
   c.  munkahelymegtartás/teremtés: TÁMOP

  2.   Eszközök, infrastruktúra
   a.  technológia- és eszközbeszerzés: GOP
    I.  célja: A tevékenységek hatékony folytatásához szükséges eszközök beszerzése
   b.  szoftver és/vagy hardver: GOP
    I.  célja: A vállalatok információs technológia fejlesztése
   c.  telephelyfejlesztés: ROP
   d.  ingatlannal és épülettel kapcsolatos
    I.  zöld, megújuló: KEOP
    II.  energetikai korszerűsítés: KEOP
   e.  honlapfejlesztés: GOP
   f.  vállalatirányítási rendszer, folyamatmenedzsment: GOP
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3. A SZOLGÁLTATÁSAINKKAL KAPCSOLATBAN
  a.  innováció: GOP
   I.  célja: vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, 
       annak érdekében, hogy a meglévő, illetve új termékeiket, szolgáltatásaikat  

       továbbfejlesszék
  b.  kutatás+fejlesztés: GOP (több szinten)
  c.  vállalati tanácsadás: ROP
  d.  klaszter: GOP
  e.  piacra lépés: GOP

4. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
  a.  Mikrohitel program
  b.  Kombinált mikrohitel program
  c.  Garanciával kombinált támogatási program
  d.  Kockázatitőke-program
  e.  MFB konstrukciók
  f.   Új Széchenyi Kártya
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      EDDIG ELÉRT MFTFP 
      PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK ÉS    
      JÖVŐBENI TERVEK 
      (az öt ütem bemutatása)III.
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1.  2009-2010 – A múlt feltérképezése és rendszertervezés 
  •   korábbi individuális eredmények feltérképezése
    •   113 megvizsgált  budapesti fogászat közül mindössze 7 vállalkozás nyert  

              pályázatot kb. 1 milliárd forint értékben
    •   143 megvizsgált vidéki fogászat közül mindössze 10 vállalkozás nyert  

                pályázatot szintén kb. 1 milliárd forint értékben
  •   forrástérkép
  •   ÚSZT véleményezés

Első 
ÜTEM
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Pályázat neve:      GOP 2.1.1 A mikro-, kis- és           
        középvállalkozások fejlesztése
Projekt neve:      Technológiafejlesztés xy cégnél
Beruházás neve:    2.1.1/A mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
Beruházás helye (régió):  Észak-Alföld
Beruházás helye (megye):  Jász-Nagykun-Szolnok
Beruházás helye (helység): Jászberény
Megítélt összeg:     4.318.000.-HUF
Intenzitás:      30%

Néhány 
NYERTES 
példa I.
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Pályázat neve:      GOP 2.1.1 A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése
Projekt neve:    Sirona fogászati eszközök beszerzése
Beruházás helye (régió):  Nyugat-Dunántúl
Beruházás helye (megye):  Győr-Moson-Sopron
Beruházás helye (helység): Sopron
Megítélt összeg:     9.900.000.-HUF
Intenzitás:      30%

Néhány 
NYERTES 
példa II.
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Pályázat neve:       GOP 2.1.1 A mikro-, kis- és 
         középvállalkozások fejlesztése
Projekt neve:     Fogorvosi rendelő fejlesztése
Beruházás helye (régió):   Nyugat-Dunántúl
Beruházás helye (megye):   Zala
Beruházás helye (helység):  Zalaegerszeg
Megítélt összeg:      10.355.085.-HUF
Intenzitás:       30%

Néhány 
NYERTES 
példa III.
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Pályázat neve:     GOP 2.2.1 Vállalati folyamatmenedzsment és 
       elektronikus kereskedelem támogatása
Projekt neve:   Elektronikus folyamatmenedzsment és online 
       ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása
Megítélt összeg:    1.388.000.-HUF
Intenzitás:     50%

Néhány 
NYERTES 
példa IV.
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Pályázat neve:     GOP 2.2.1 Vállalati folyamatmenedzsment és 
       elektronikus kereskedelem támogatása
Projekt neve:   Elektronikus folyamatmenedzsment és 
       online ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása
Megítélt összeg:    1.388.000.-HUF
Intenzitás:     50%

Néhány 
NYERTES 
példa V.
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Pályázat neve:      GOP 2.1.1 A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése
Projekt neve:    Gépbeszerzés és honlapfejlesztés
Beruházás helye (régió):  Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye):  Borsod-Abaúj-Zemplén
Beruházás helye (helység): Sátoraljaújhely
Megítélt összeg:     5.265.365.-HUF
Intenzitás:      50%

Néhány 
NYERTES 
példa VI.
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Pályázat neve:      TÁMOP 2.1.3 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, 
        kis- és középvállalkozások számára
Projekt neve:    Képzési projekt
Beruházás helye (régió):  Nyugat-Dunántúl
Beruházás helye (megye):  Győr-Moson-Sopron
Beruházás helye (helység): Sopron
Megítélt összeg:     3.476.000.-HUF
Intenzitás:      80%

Néhány 
NYERTES 
példa VII.
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Pályázat neve:     GOP 2.1.1 A mikro-, kis- és középvállalkozások 
       műszaki-technológiai hátterének fejlesztése
Projekt neve:   Fogászati Központ csúcsminőségű, gazdaságos, 
       fémmentes- és biokompatibilis fogpótlásokat előállító 
       digitális CAD/CAM  technológiájú fogtechnikai gépsorának  

        beszerzése, a magyar lakosság és a külföldi gyógyturisták   
      magasabb szintű ellátásáért

Megítélt összeg:    25.000.000.-HUF
Intenzitás:     80%

Néhány 
NYERTES 
példa VIII.
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2.  2011 első félév – Amin már közösen dolgozunk  
  •   jelenleg működő szolgáltatásunk
    •   közös ötletelés, projekttervezés és pályázatok elkészítése
      •   A pályázatok szakmai hátterét az MFTFP biztosíthatja
      •   A pályázatok megírásának díja: 0 Ft
      •   A pályázatokért felszámított sikerdíj: 0%
  •   pályázati győzelem esetén
      •   MFTFP közreműködik a megfelelő szolgáltatók kiválasztásában, 
            hogy a pályázati lehetőségeknek ne árfelhajtó, hanem épp    

           ellenkezőleg árcsökkentő eredménye legyen
      •   Együttműködési szerződés keretében az MFTFP biztosítja a magas  

           szintű projektmenedzsmentet, hogy a jelenlegi ÚSZT fejlesztései és a 
            MFTFP 3. ütemben megnyíló saját forrásai, egy egymásra rétegezett, 
            egymást erősítő, átgondolt és ennek köszönhetőn működésében 
            optimalizált megoldást eredményezzenek
      •   A projektmenedzsment térítés ellenében vehető igénybe

második ÜTEM
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    •   az ÚSZT pályázati rendszere is az együttműködésre sarkall: ld. klaszterek
    •   ami már pályázható
    •   ami éppen társadalmi vitán van (április 25-ig)
     •   Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1)  
     •   Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása 
           (GOP 1.2.1)  
     •   Környezeti célú fejlesztések (GOP 2.1.4)  
     •   Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása 
           (GOP 2.2.1, KMOP 1.2.5) 
     •   Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása 
          (GOP 3.4.1)

második
ÜTEM



Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési 

Programiroda

HÍRLEVÉL    PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSRE

Tisztelt Partnerünk!
Egy hónappal ezelőtt, 2011. január 14-én, elindult Új Széchenyi Terv keretében az egészség-

iparban, azon belül is kiemelten a fogászati turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások, 

pályázati úton nyerhetnek vissza nem térítendő támogatást és önerősegítségként visszatérí-

tendő támogatást fejlesztéseikhez. 
A pályázatok megírásához a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programiroda igényük 

esetén biztosíthatja a szükséges szakmai, adminisztratív és lebonyolítási hátteret. 

Összhangban a kormány szándékaival  a pályázatok megírásának költsége: 0,- Ft, 

      a pályázatokért felszámított sikerdíj mértéke: 0 %

A pályázati projektekhez kapcsolódó együttműködési szerződés keretében a Magyar Fogásza-

ti Turizmus Fejlesztési Programiroda segíthet az ár- és minőség tekintetében legmegfelelőbb 

szolgáltatók kiválasztásában, hogy a megnövekedett piaci igény miatt az egyes gyártók ne ár-

felhajtó, hanem árcsökkentő módon tekintsenek a pályázati lehetőségre. Célunk, hogy a ren-

delő tulajdonosok még előnyösebb helyzetbe kerüljenek a normál piaci viszonyokhoz képest. 

Az együttműködési szerződés keretében a Programiroda biztosítja a magas szintű projektme-

nedzsment, hogy a jelenlegi Új Széchenyi Terv fejlesztései és a MFTFP 3. ütemben megnyíló 

saját forrásai, egy egymásra rétegezett, egymást erősítő, átgondolt és ennek köszönhetőn mű-

ködésében optimalizált megoldást eredményezzenek. 

A projektmenedzsment tartalmazza a pályázati elszámolás elkészítését is felügyeletét is. A 

projektmenedzsment költsége projekttől és partnertől függően nt. nt. 2,75 – 3,5% közötti ösz-

szeg lehet, mely összeg a pályázat terhére elszámolható (nettó az ÁFA-t tekintve, nettó a kap-

csolódó költségek pl. utazási költség tekintetében).

Az elsőként javasolt pályázati konstrukció megnevezése: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2011-2.1.1/A, KMOP-2011-1.2.1/A

Támogatható tevékenységek:
- technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés 

- Információs technológia-fejlesztés
Maximálisan igényelhető támogatási arány: 

Budapesten: 30% Pest megyében: 35%Többi megyében: 40% Igényelhető támogatás (mindkét forrás esetében): 

minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
Példa:
- Pest Megyében végrehajtott, nettó 15 M Ft-os beruházás esetén az ÚSZT támogatás 5.250.000 Ft.

- Győr-Moson-Sopron vagy Csongrád Megyében végrehajtott, nettó 25 M Ft-os beruházás 

   esetén a támogatás 10.000.000 Ft.

- Budapesten végrehajtott, nettó 50 M Ft-os beruházás esetén a támogatás 15.000.000 Ft.

A beruházás keretében beszerezhetőek pl. az alábbiak:

- szoftver webkonferencia, webműtét megtartásához

- páciens regisztrációs és páciensirányító szoftver

- fogtechnikai eszközök, gépek, berendezések, hozzá tartozó szoftverrel együtt

- biztonságtechnikai (riasztó, kamera, felügyeleti egység) berendezések

A későbbiekben az innovációs és képzési támogatások, illetve telephelyfejlesztés is pályázható 

lesz, azonban a MFTFP szakmai álláspontja alapján a források esetleges kimerülése miatt a 

fent megjelölt pályázatokkal érdemes elsőként elindulni. Javasoljuk azonban, hogy a megjelölt 

lehetőségekkel érdemes minél hamarabb egy előzetes felmérést végezni.

Jelentkezés a pályázati lehetőségek előzetes felmérésére:   

iroda@mftf.hu és a zsuffa@mftf.hu
Bővebb információkat a következő hírlevélben nyújtunk.

2011 február 14.

 Szűcs László        dr. Zsuffa Ákos

           vezérigazgató                           pályázati szakértőBUDAPEST    LONDON    MANCHESTER    DUBLIN    OSLO    BERLIN    FRANKFURT    MÜNCHEN    ZÜRICH   PÁRIZS    LYON

www.mftf.hu

Zsuffa Ákos
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második
ÜTEM
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3.  2011-2012 - Az elkezdett jövő 
  •   Egyéb pályázatok bevonása a „közös kalap”-ba
    •   hazaiak
    •   ÚMVT (http://www.umvp.eu/)
    •   brüsszeli pályázatok (különösen: FP7 –7th Framework Programme és   

        CIP – Competitiveness Innovation Programme)
    •   területi együttműködési programok: határmenti 
          (http://www.vati.hu/main.php?folderID=4202), transznacionális
    •   nemzetközi
  •   Akcióterv szint vizsgálata
    •   pl. KKV-k piaci megjelenésének támogatása pályázat –GOP 3.3.3 
          (1-10 millió forint/pályázó, 50%-os támogatás, 2011. második félév)

harmadik
ÜTEM
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4.  2013-ig - Saját rendszer kiépítése 

  •   bejáratott hazai és nemzetközi pályázatok
    •   figyelés
    •   készítés
    •   menedzselés

  •   saját pályázati kiírások
    •   pályázatok tagoknak a működés alatt képzett, elkülönített pályázati alap 
          felosztását tekintve nagyjából egyenlő arányban, pl.
       •   technológiai fejlesztés terület (pl. fogászati CT vásárlás)
       •   felnőttképzési terület (pl. master képzés)
       •   külpiaci jelenlét fejlesztési terület (pl. kiállítás vagy konferencia)
  •   pályázatok külsősöknek

negyedik
     ÜTEM
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5.  2014-től – Még magasabb dimenzióban 

  •   hazai, saját finanszírozású programok
  •   szerepvállalás kiemelt pályázati programban a megvalósítói oldalon
  •   nagy nemzetközi projektek

ötödik
   ÜTEM



MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM - NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE

ötödik 
    ÜTEM



Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia

DR. ZSUFFA ÁKOS 
gazdasági pályázati szakértő

Orvosi Turizmus Iroda Zrt.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS
NEMZETKÖZI RECEPTJE


