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SLIDE HEADING

EU 2020 stratégia (2010--2020)
11 tematikus cél

Kohéziós politika rendeletei (2014--2020)
Szabályok és a 11 tematikus cél megvalósítása  - ERFA, ESZA, KA 
beruházási prioritások gyűjteménye a célokhoz igazítva

Partnerségi megállapodás (2014--2020) PM pozíciós papír (COM)

Nemzeti reform program (évente) Országspecifikus ajánlások

Hazai stratégiai dokumentumok

EU

HU
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EU
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OP

Prioritási tengelyek OP módszertani segédlet

Kiválasztott beruházási prioritások Formális és informális visszajelzések

Intézkedések - Akciók



Vállalkozásokat érintően két megújított jogszabály
támogatotti oldalról minimális változásokkal

• Csekély összegű támogatás: fő szabályként maradt a 
3 év alatt megítélhető max. 200 ezer euró, akár 
100%-os támogatás intenzitással

• Általános csoportmentességi rendelet -> Regionális
beruházási támogatás, támogatási térkép alapján:
� Dél–Dunántúlon változatlanul 50% támogatási

intenzitás nagyvállalatokra
� KKV-k esetében növelhető (középvállalkozás esetében

+10%, alatta +20%)

Támogatási szabályok
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GINOP a legnagyobb OP:
hazai társfinanszírozással együtt mintegy 2700
Mrd Ft keret

OP-k forrásallokációja



GINOP hatóköre, céljai

Célterület: Magyarország Budapesten és Pest megyén kívül
(kevésbé fejlett régiók)

Stratégiai célok:
• Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése – a 

vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológiai, 
természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön, elérhetősége javuljon

• Gazdasági együttműködések erősítése – Nőjön a piacépítést szolgáló
összefogások, vállalkozói együttműködések, beszerzési rendszerek száma 
és jelentősége

• Versenyképességi akadályok lebontása - A vállalkozások számára
könnyebben megvalósítható legyen az új piacokra való belépés, az üzleti 
modell minőségi javítása.



GINOP prioritástengelyek



KKV-k súlya, fejlesztési lehetősége

• KKV-k aránya az összes vállalkozáson belül 99,9%
• Alkalmazottaik aránya 73,2%
• Részesedésük a GDP-ből 55,2%
• Export részesedésük 28,1%

Rendkívül heterogén vállalkozói kör, problémáik jelentősen eltérnek 
méretük és a fejlődési szakaszban elért helyzetük alapján

KKV stratégia alapján fő cél:versenyképesség javítás a gazdasági 
növekedés és foglalkoztatás bővítés érdekében (növekedési potenciál 
javítása, külső finanszírozás, támogató vállalati környezet)



KKV fejlesztés a GINOP-ban



Pénzügyi eszközök

• megfelelő kockázatmegosztással alapvetően a pénzpiacról 
kiszoruló vállalkozók, vagy megfelelő finanszírozási forráshoz nem 
jutó jövedelemtermelő projektek forrásbevonásának ösztönzése

• gap elemzés (piaci kudarcok feltárására) alapján

• végső kedvezményezettek: vállalkozások (főként KKV-k), illetve
energiahatékonyság-növelést és megújuló energia felhasználását 
ösztönző projektek esetében a lakosság és a közszféra is

• lehetséges pénzügyi közvetítők: hitelintézetek, pénzügyi 
vállalkozások, helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok, garancia 
szervezetek, kockázati tőkealap-kezelők



Pénzügyi eszközök

• Refinanszírozás: hitel, faktoring, lízing programok keretében olcsó
refinanszírozási forrás biztosítása a pénzügyi közvetítőknek, akik 
ezt a forrást továbbítják a végső kedvezményezettek részére

• Garanciaeszközök: (közvetlen, illetve viszontgarancia az előző 
pontban említett területeken)

• Tőkeprogramok: (piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes 
szempontok szerint befektető állami tőkealap)

• Pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő források kombinációja: 
(pénzügyi eszközök kiegészítő alkalmazása vissza nem térítendő 
támogatási programoknál)



További menetrend

OP-k benyújtása

az Europai

Bizottsághoz

(2014.06.07.)

1. Tárgyalások

2. Kostrukciók

kidolgozása

Operatív programok 

elfogadása

Pályázati programok 

indulása



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


