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Főbb dokumentumok:
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Operatív programok jóváhagyása - 2014 vége

Új pályázati kiírások – 2015 Q1

HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK



2007-2013 VS. 2014-2020



2007-2013 VS. 2014-2020



NEMZETI PRIORITÁSOK

Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 
foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés.

1. Versenyképesség javítása,

2. Foglalkoztatás növelése,

3. Energia és erőforrás hatékonyság növelése,

4. Társadalmi felzárkóztatás, népességi kihívások kezelése,

5. Gazdasági növekedést elősegítő helyi és térségi fejlesztések 
megvalósítása.



Operatív program Költségvetési juttatás (EUR)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174    

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3 389 963 001    

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 794 773 905    

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 463 703 439    

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 3 217 105 883    

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3 331 808 225    

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2 612 789 000    

Vidékfejlesztési Program (VP) 3 455 336 493    

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 39 096 293    

Összesen 24 988 780 413    

OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA

forrás: Partnerségi Megállapodás 



OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA
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INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM
(IKOP)

Célok:

Nemzetközi közúti, vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, 

Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása,

Regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása,

Integrált, fenntartható elővárosi mobilitási                

rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban.



EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
(EFOP)

Célok:

Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás 

területén, 

Infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, 

Oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra 

feltételeinek javítása és a kutatási fejlesztések.



KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI HATÉKONYSÁGI OPERATÍV 
PROGRAM 
(KEHOP)

Célok:

Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, 

Klímaváltozásra történő felkészülés, 

Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése, 

Vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a 

zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, 

Környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció, szemléletformálás,

Megújuló energiaforrások alkalmazása, 

Energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, 

Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések,



VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
(VP)

Célok:

Tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az 

erdészetben és a vidéki térségekben, 

Versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelésben és a 

mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, élelmiszeripar,

Élelmiszerlánc-szervezés,

Erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 

Szegénység csökkentése, munkahelyteremtés



TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
(TOP)

Célok:

Megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-

fejlesztési és speciális térségi programok, 

Nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és 

életminőség-javító programjai, 

Kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok, 

Decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot 

szolgáló programok.



Prioritástengely Összeg (EUR)
1. Vállalkozások versenyképességének 
javítása és a tudásgazdaság fejlesztése 104 393 132    
2. Pénzügyi eszközök 30 328 280    
3. Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása 104 393 132    
4. Települési környezet- és 
közszolgáltatás-fejlesztés 72 069 570    
5. Társadalmi együttműködést szolgáló 
és a humán erőforrás fejlesztését 
támogató programok 65 604 859    
6. Foglalkoztathatóságot szolgáló 
programok 86 914 465    
Összesen: 463 703 439    

VEKOP TERVEZETT FORRÁS
(HAZAI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL)
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VEKOP TERVEZETT CÉLOK 
(VÁLLALKOZÁSOK)

KKV komplex fejlesztés (jellemzően Pest megye)

Üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari, illetve tudományos és 

technológiai parkok, logisztikai központok, inkubátorházak)

KKV piacra jutás támogatása

Vállalkozások együttműködése (klaszterek, beszállítói hálózatok)

K+F+I fejlesztések (infrastruktúra, együttműködések)

Pénzügyi eszközök (piaci forrásból nem finanszírozott KKV K+F)



GINOP TERVEZETT FORRÁS
(HAZAI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL)
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Prioritástengely Összeg (EUR)

KKV 1 308 619 971    

K+F+I 1 396 219 898    

IKT 460 283 830    
Energia 186 726 161    
Foglalkoztatás és képzés 1 737 398 564    

Turizmus 419 557 548    
Pénzügyi eszközök 2 175 398 202    
Összesen: 7 684 204 174    



GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV 
PROGRAM

(GINOP)

Célok:

Versenyképes KKV szektor, 

Ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, 

Kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése,

Innováció és kutatás-fejlesztés, 

Infokommunikációs technológia fejlesztése, 

Rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, 

Kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás 

ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése.



TÁMOGATÁS INTENZITÁS

Középvállalkozások +10 %
Mikro és Kisvállalkozások +20 %



PEST MEGYE



KÖZELJÖVŐBEN MEGJELENŐ PÁLYÁZATOK

Piacra jutás (GOP-3.3.3)

IT cégek H2020 pályázaton való indulása (GOP-3.3.4)

Fiatalok vállalkozóvá válása

Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek



MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

A pályázat célja a mikro-, kis-és középvállalkozások beruházásainak támogatása, mely során
lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítására.

Támogatás részletei:
• Projekttől függően 10 és 100 millió forint közötti összegű, 

vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni,
• A támogatás intenzitása maximum 50 %, 
• A pályázat keretösszege 8,5 milliárd forint, 
• Összesen 150-200 támogatható projekt,
• A projekt elszámolható összköltsége max. 300 millió forint 

lehet,
• Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén

megvalósuló projektek!



MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

Támogatható tevékenységek:

• Gyártáshoz kapcsolódó vagy anyagmozgatáshoz és
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése,

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
• Információs technológiafejlesztés: hardver és

szoftver beszerzés,
• Gyártási know-how, licence beszerzése



MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

Pályázók köre:

• Mikro-, kis-és középvállalatok, 
• A pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az
• átlagos statisztikai létszáma min. 1 fővolt, 
• Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt

terméket előállító iparágak, amelyek hozzáadottérték-
növekedési potenciállal vagy exportnövekedési
potenciállal bírnak (TEÁOR lista szerinti).



MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

Kötelező vállalások:
• Létszámtartás
• Nettó árbevétel növelése

Egyéb formai szempont:
• Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a 

pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű
árajánlatot kell csatolni!

A pályázat 2014. november 9. és december 31. között

nyújtható be.



MIKRO-, KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
PIACI MEGFEJELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A pályázat célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez
szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra
jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő
szolgáltatásokonkeresztül.

Támogatás részletei
• Projekttől függően 3 és 7,5 millió forint közötti összegű, 

vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni,
• A támogatás intenzitása 50 %, 
• A pályázat keretösszege 1,5 milliárd forint, összesen 250-

350 támogatható projekt,
• A projekt elszámolható összköltsége max. 300 millió forint 

lehet,
• Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén

megvalósuló projektek!



MIKRO-, KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
PIACI MEGFEJELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
• külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel,
• külföldi árubemutató szervezése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
• Piacra jutás,
• információs technológia-fejlesztés,
• tanácsadás,
• Piackutatás-előkészítése,
• szabadalmak és egyéb immateriális javak,
• innovációs tanácsadás.



MIKRO-, KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
PIACI MEGFEJELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Pályázók köre:
• Mikro-, kis-és középvállalatok,
• A pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az

átlagos statisztikai létszáma min. 10 fő volt,
• Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásraszánt terméket

előállító iparágak, amelyek hozzáadottérték-növekedési
potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak,

• Tevékenységük az „Ágazati fókusz”című mellékletben
felsorolt TEÁOR besorolás listának megfelel.



MIKRO-, KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
PIACI MEGFEJELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Kötelező vállalások:
• Létszámtartás,
• Külkereskedelmi felelőskinevezése,
• Piackutatás előkészítése,
• Idegen nyelvű honlap kialakítása.

Egyéb formai szempont:
• Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat

benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlatot kell
csatolni!

A pályázat 2014. november 9. és december 31. között

nyújtható be.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA

A pályázat célja a vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok
felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és
készségfejlesztéssel.

Támogatás részletei
• A pályázat keretösszege 4 milliárd forint, 
• Támogatás intenzitása a fiatal, vállalkozást indítók

számára: 90%.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA

Támogatható tevékenységeka tanácsadók számára:
• Tanácsadás,
• Vállalkozás-indításhoz szükséges általános és specifikus

képzések megszervezése és lebonyolítása,
• Kompetenciafejlesztés, vállalkozói készségek, képességek és

szemlélet fejlesztés, épzéshez kapcsolódó szolgáltatások
biztosítása, üzleti terv elkészítésének támogatása, 

• Majd később az üzleti tervvel rendelkező fiatalok szakmai
támogatása, üzleti tervük megvalósításában, valamint a 
fiatalok a program teljes futamideje alatti mentorálása.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA

Pályázók köre:
• Az első pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési

tapasztalattal Rendelkező szolgáltatók.
• A második pillérben: a magas színvonalú, életképes, 

elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat
megalapító fiatalok.

A pályázat 2014. november 9. és december 31. között

nyújtható be.



MUNKA ÉS MAGÁNÉLET
ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

A pályázat célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas
munkaszervezés) elterjesztése. 

Támogatás részletei
• A pályázat keretösszege 4 milliárd forint,
• Támogatás intenzitása 100% 



MUNKA ÉS MAGÁNÉLET
ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

Támogatható tevékenységek:
• Első pillér: a munka-magánélet átvilágítása és a rugalmas

munkaszervezési fejlesztés területén tapasztalttal
rendelkező szervezet-fejlesztő és mentoráló szervezetek
kiválasztása, a támogató háttér kialakítása és a program 
teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetése.

• Második pillér: a szervezetfejlesztési tervvel rendelkező
mikro-, kis- és középvállalkozások pénzbeli támogatása a 
rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési
módok kialakítására.



MUNKA ÉS MAGÁNÉLET
ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

Pályázók köre:
• Az első pillérben: rugalmas munka-szervezés terén

tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztők
• A második pillérben: mikro-, kis- és középvállalkozások

A pályázat 2014. november 9. és december 31. között

nyújtható be.



2014 vége: előző fejlesztési források 

Előkészület: tervezés, árajánlatok

Brüsszel: nemzetközivé lenni

Jó pontok:

– Innováció Menedzsment Tanácsadás

– Klasztertagság

– Ipari Park/Szabad Vállalkozási Zóna

„Tartsd szárazon a puskaport”



Köszönöm a figyelmet!

Vida Péter

Viapan Group
telefon: +36-20-339-6261

vida.peter@viapangroup.com

www.viapangroup.com


