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Az Európai Unió regionális 
fejlesztéspolitika céljai

� Fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatása, strukturális átalakítása

� Nemzeti fejlesztési igények európai szintű összehangolása

� Európa a világ legfejlettebb területei közé tartozzon
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2014. szeptember 11. Partnerségi 
Megállapodás

Célkitűzések

� Fenntartható növekedés

� Magas hozzáadott értékű termelés

� Foglalkoztatás bővítése 
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� Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

� Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

� A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

� Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

� Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

� Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  (VEKOP)

� Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

� Vidékfejlesztési Program (VP)

� Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)

� Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
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2014. 11.17. Operatív  Programok 
benyújtása



NGM által felügyelt programok Európai 
Bizottság általi Jóváhagyása

� Az Európai Bizottság elfogadta a mikro-, kis- és középvállalkozások

támogatását, a gazdaságfejlesztést és foglalkoztatás bővítés támogatását célzó 3

operatív programot, összesen több mint 4000 milliárd forint keretösszeggel

� Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

� Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

� A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
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� Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerepe a

legjelentősebb

� Hazai fejlesztések 97%-a uniós pénzből valósul meg

� Cél: minél nagyobb összeg közvetlenül a gazdaságfejlesztésre fordítódjon

� GINOP: 2700 milliárd forint keretösszeg

� GOP:800-900 milliárd forint keretösszeg
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP)



Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) 

� A „kevésbé fejlett régiókra” vonatkozik

� 1231 milliárd forint áll rendelkezésre

� Célja: A megyék, települések fejlődési lehetőségeinek feltárása, erőforrásaik
kibontakoztatása és aktivizálása

� Elemei:

o Város rehabilitáció

o Új bölcsődei, óvodai és családi napközi férőhelyek teremtése

o Évente egymillióval nőjön a támogatott kultúrális és természeti örökségi helyszínekre

tett látogatások száma

o Több mint 2000 hektár iparterület, ipari parkot fejlesztése
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Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP)

Célja

o A Közép-magyarországi régió versenyképességének javítása, térségei és

települései gazdaságfejlesztési elképzeléseinek támogatása

o Budapest és Pest megye specifikus kihívásainak kezelése, melyet 288 milliárd

forintos keretösszeg szolgál
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP)

� Legnagyobb forrásarány

� A GINOP kirázólagos földrajzi célterülete: Magyarország „kevésbé fejlett” régiói

� Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít, nem támogatást igénylő

szervezet székhelye

� Nagyvállalat termelő beruházása csak kkv-kel együttműködésben támogatható

� Kivételezett területek: a beszállítói integrátorok, a logisztikai parkok, klaszterek
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GINOP Célkitűzései 

� KKV-k versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése

� Hozzáadott érték, profit, méret növekedése

� Foglalkoztatás bővülése, versenyképes munkahelyek létrehozása

� Leszakadó térségek, szabad vállalkozási zónák fejlesztése, a hátrányos helyzetű

csoportok foglalkoztatásának javítása
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A GINOP legfontosabb céljai számszerűsítve

� A munkaképes korúak 75%ának foglalkoztatása,

� A GDP 1,8%-ának kutatás-fejlesztésre fordítása,

� A megújuló energiaforrások részaránya érje el a 14,6%-ot
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A GINOP legfontosabb céljai 
számszerűsítve

o A hozzáadott érték növelése, a foglalkoztatás bővítése, az új vállalkozások

számának növelése

o A vállalkozások ösztönzése tevékenységük minőségi fejlesztésére, bővítésére

o 135 ezer főre növekedjen a 25 év alattiak részvétele az ifjúsági munkaerő piaci

programokban

o A szakképzési programokban a résztvevők száma 450 ezerre emelkedjen
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A GINOP legfontosabb céljai 
számszerűsítve

o A KKV-k által lebonyolított külkereskedelmi forgalom értéke 6400 milliárd

forintról legalább 8300 milliárdr Ft-ra emelkedjen

o Közel 10 ezer termelő szektorban működő KKV részesüljön vissza nem térítendő

támogatásban

o 3400-ról 22,5 ezerre növekedjen a kedvezményes pénzügyi eszközökkel

támogatott KKV-k száma
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kiemelt célcsoportja

A termelő szektor 

� A GINOP kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió 

újraiparosítási stratégiájával összhangban a feldolgozó ipar 

� A munkanélküliség orvoslása: termelési folyamatok modernizálása

� Exportképes ipari termelés megerősítése

� Vállalkozások árbevételének emelkedése, új export piacokra lépés 

� A folyamat eredményeként fenntartható munkahelyek jönnek létre
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Változások az  új pályázati rendszerben

� Átláthatóság, tervezhetőség

� A pályázati felhívás megjelenése és a benyújtási időtartam kezdete között 30 nap

� Átláthatóság, tervezhetőség

� Nem közvetlenül szakmai jellegű költségek: maximum 12,5%
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� Megújult elektronikus felületek: palyazat.gov.hu és a szechenyi2020.hu

� Pályázatok beadása, pénzügyi elszámolás és minden más kommunikáció kizárólag

elektronikus formában

� Kizárólagos elektronikus pályázással (FAIR-rendszer) felgyorsítható a pályázatok beadása

� Fontos a megfelelő informatikai háttér, jelenleg másodperceken múlhat egy-egy

pályázat sikeressége

� Csökken a pályázathoz beadandó dokumentumok száma

� 300 millió forint alatti beruházásoknál egyszerűsített eljárás

� Önerő igazolásának módja: az utolsó 10 százalék lehívásához kell igazolni az önerő

rendelkezésre állását

� Nem szükséges biztosíték nyújtása köztartozás mentesség esetén 16

Változások az  új pályázati rendszerben



Kitöltő program, a pályázat benyújtása 

� A meghirdetéstől számítva 30 nap áll rendelkezésre a felkészülésre a beadási
lehetőség megnyílásáig

� Meghirdetés tényleges napjához képest csak 20 nap múlva jelenik majd meg az
elektronikus kitöltő program

� További 10 napra nyílik meg az elektronikus benyújtás lehetősége



Változások az intézményrendszerben

� A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban kiemelt szerepet fog betölteni a

Magyar Fejlesztési Bank az uniós források kihelyezésének

koordinálásában.

� A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. beolvasztásra kerül az Magyar

Fejelsztési Bankba.
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Mi szükséges a sikeres pályázathoz?

� A pályázó:

� reálisan megvalósítható fejlesztési elképzeléssel, projekttel rendelkezik

� nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt

� nincs köztartozása

� nincs munkaügyi elmarasztalása

� tulajdonosi szerkezete átlátható

� saját tőke az utolsó lezárt évben pozitív (eléri vagy meghaladja a jegyzett tőke felét)

� adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat

benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó (2014) évi beszámoló szerinti nettó árbevételt és

mérlegfőösszeget

� megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik



Felkészülés a pályázatokra

� Tevékenységi körök bejegyzése (NAV ill. cégbíróság)

� Árajánlatok begyűjtése, pályázati előírás szerinti ellenőrzése

� Építési beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése

� Saját forrás biztosítása

� Elektronikus aláírás elkészítése



2015. évi pályázatok

� 133 új pályázat kerül kiírásra

� 2681 milliárd forint értékben
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40% humán erőforrás-fejlesztés, 
infrastruktúra fejlesztés, energiahatékonyság

40% humán erőforrás-fejlesztés, 
infrastruktúra fejlesztés, energiahatékonyság 60% gazdaságfejlesztés60% gazdaságfejlesztés

142 Mrd Ft 
informatika
142 Mrd Ft 
informatika

496 Mrd Ft 
kapacitásbővítés

496 Mrd Ft 
kapacitásbővítés

562 Mrd Ft 
innováció

562 Mrd Ft 
innováció

Fejlesztési források megoszlása



GINOP Források Prioritásonként 

GINOP 1     143,85

GINOP 2     207,38

GINOP 3       94,84

GINOP 4            18

GINOP 5       130,4

GINOP 6       44,05

GINOP 7         21,5

GINOP 8     168,12
Milliárd Forintban

A kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javításáról szóló

Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 

Az energiáról szóló

A foglalkoztatásról szóló

A versenyképes munkaerőről szóló

A turizmusról szóló

A pénzügyi eszközökről szóló

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
című



GINOP megoszlása támogatás formája 
szerint
(Milliárd Forint)

Vissza nem térítendő támogatás 545,87 Mrd Ft
70,5 %

GINOP 1    123,85 GINOP 2    194,08 GINOP 3    13,99 GINOP 4    18

GINOP 5    130,4 GINOP 6    44,05 GINOP 7    21,5

Kombi 228,27 Mrd Ft
29,5 %

GINOP 1    20 GINOP 2    13,3

GINOP 3    80,85 GINOP 8    114,12



GINOP források megoszlása célterületenként 
2015-ben

� A kkv-k versenyképesség-javítását a GINOP első prioritása keretében 140 milliárd

forintos pályázati keret segíti 2015-ben, ebből 80 milliárd forintnyi kapacitásbővítési

áprilisban megjelenhet, további 20 milliárd forintnyi pedig augusztusban

� A szegedi ELI lézeres projektre szánt közel 35 milliárd forintot levonva is az látszik,

hogy a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció témakörre valóban igen sok pénzt

szán a kormány (ELI-vel együtt 207 milliárdot)

� A harmadik legnagyobb összeg a kormány munkahely-teremtést hangsúlyozó

kommunikációjával összhangban a foglalkoztatási prioritásra áll rendelkezésre (130

milliárd forint).

Ennek 80%-át kiemelt projektként meghatározott (állami) intézmények pályázhatják meg.



GINOP források megoszlása célterületenként 
2015-ben

� Az infokommunikációs fejlesztésekre rendelkezésre álló 95 milliárd forint döntő

része nem kiemelt projekt

� A 8. prioritásban rögzített pénzügyi eszközök keretére 90 milliárd forint van

elkülönítve. E forrás döntő része kombinált típusú pályázati konstrukciókat foglal

magába

� A vissza nem térítendő uniós források mellé olyan rész is folyósításra kerül, amely

hitel



KKV-k számára legfontosabb pályázati 
lehetőségek

1. Prioritás :Kis-és középvállalkozások 
versenyképességének javítása



Mikro-,Kis- és középvállalkozások 
termelési kapacitásainak bővítése

� Megjelenés: 2015. április.

� Támogatás összege: 10-100 millió Ft

� Támogatás mértéke: max. 50%

� Támogatható tevékenységek: új gépek, berendezések, gyártókapacitást növelő

eszközök beszerzése, kizárólag a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés,

információs technológiai fejlesztés

� Pályázók köre: Feldolgozó ipari tevékenységet folytató KKV-k



Mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 
a szabad vállalkozási zónákban

� Megjelenés: 2015. április

� Támogatás összege: max. 3 millió Ft/új munkahely

� Támogatás mértéke: max. 70%

� Támogatható tevékenységek: új gép, eszköz, berendezés beszerzése,

infrastrukturális fejlesztés, informatikai fejlesztés

� Pályázók köre: Szabad vállalkozási zóna területén működő KKV-k



Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci 
megjelenések támogatása

� Megjelenés: 2015. április

� Támogatás összege: 3-7,5 millió Ft

� Támogatás mértéke: max. 50%

� Támogatható tevékenységek: külpiacra lépés, kiállításokon, vásárokon való megjelenés,

marketing eszközök, piacelemzés, marketing tanácsadás, promóciók költségei

� Pályázók köre:

• Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak
vállalkozásai (a szolgáltató szektor és az építőipar kivételével),

• Hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak

• A fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódik

• A fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba
kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik



Logisztikai szolgáltató központok 
fejlesztéseinek támogatása

� Megjelenés: 2015. június

� Támogatás összege: 25-1000 millió Ft

� Támogatás mértéke: 40-50% támogatható tevékenységek: eszközök beszerzése,

infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs technológiák fejlesztése

� Pályázók köre: Logisztikai szolgáltató központok



Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős 
területek megújítása

� Megjelenés: 2015. június

� Támogatás összege: 100-250 millió Ft

� Támogatás mértéke: 35-50%

� Támogatható tevékenységek: épületek építése, bővítése, átalakítása és

korszerűsítése, alap infrastrukturális beruházás, eszközök beszerzése, projekt

előkészítése

� Pályázók köre: Ipari park címmel rendelkező, többségében magántulajdonban lévő

vállalkozások, iparterületek tulajdonosait képező vállalkozások



KKV-k számára legfontosabb pályázati 
lehetőségek

� 2. prioritás Kutatás, technológiai fejlesztés, innováció

� GINOP fókusza:az innováció



Innováció támogatása a 2014-2020-as 
ciklusban

� Magyarország innovációs tevékenységének uniós szintre hozása céljából 700

milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre 2020-ig

� Cél: A hazai kis- és középvállalkozások innovációs aktivitásának növelése, uniós

átlaghoz közelítése

� Elmaradásunk:

A magyar kkv-k mindössze 16,8 százaléka folytat kutatás-fejlesztési tevékenységet. Az

uniós átlag: 38,4 százalék.

A vállalati innovációs beruházások a magyar GDP 0,85%-át teszik ki. Az Európai Unióban

ez a szám: 1,31%.
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Innovációs elmaradásunk okai

� A „kiválóság” igénye, az átlagon felüli teljesítményre való törekvés

hiánya a hazai üzleti kultúrában

� Forráshiány, a rendelkezésre álló források nem megfelelő felhasználása

� Az üzleti szféra és az egyetemek közötti kapcsolatrendszer nincs

megfelelően kiépítve a tudástranszfer biztosításához
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Innováció fogalma:

Az innováció egy új, vagy továbbfejlesztett áru vagy szolgáltatás, 

eljárás, egy új piacralépési technika egy adott vállalkozás 

működésében



Miért érdemes innovációs pályázaton indulni?

� A projekt megvalósítási időszakában felmerülő, a fejlesztésekhez

kapcsolódó számos költség elszámolható, különös tekintettel a

fejlesztésben résztvevő munkavállalók bérére

� A támogatás intenzitás jellemzően magasabb az innovációs jellegű

fejlesztések esetében



HORIZON 2020 Az EU kutatási és 
innovációs keretprogramja

� Az EU egységes kutatási és innovációs keretprogramja

� 7 éves pénzügyi 2014-től 2020-ig 

� Keretösszeg: 80 milliárd



HORIZON 2020 Az EU kutatási és 
innovációs keretprogramja” 

� Fontos célkitűzés, hogy a magyar cégek ismerjék meg a közvetlen

brüsszeli lehetőségeket is, és méressék meg magukat olyan pályázati

konstrukciókban, ahol nemzetközi mezőnyben kell megjelenniük, ahol

az unió fejlettebb országaiban működő vállalkozások a versenytársaik
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2. Kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció

� Vállalatok önálló K+F+l tevékenységének támogatása (meglévő termék

továbbfejlesztése, új termék kifejlesztése)

� Piacorientált kutatás-fejlesztési projektek támogatása

� Vállalatok együttműködésben végzett K+F+l tevékenységének támogatása

(együttműködésben végzett prototípus termék-, technológia-, és szolgáltatás

fejlesztése)

� Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

� Iparjog

� Innovációs voucher



KKV-k számára legfontosabb pályázati 
lehetőségek

�3. Prioritás-Infokommunikációs fejlesztések



3. Prioritás-Infokommuikációs 
fejlesztések 

� 34 Mrd EUR áll rendelkezésre IKT fejlesztésekre

� Magyarország elmaradottsága e területen nagy nemzetközi összehasonlításban, az

IKT vállalkozásoknak a körében alacsony az innovációs aktivitás, ezért nem

képesek a hazai IKT-k nemzetközi piacokra lépni

� Júliustól megjelennek a tényleges pályázatok

� Pályázók: részben az IKT-k, részben pedig az azok szolgáltatásait, termékeit

igénybevevő KKV-k



Pályázók köre

� Olyan IKT-k, akik piacképes termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkeznek

� Olyan IKT-k, akik export potenciállal rendelkeznek

� Olyan KKV-k, akik az IKT-k által előállított szolgáltatzásokat, termékeket igénybe

veszik



Mitől informatikai egy cég?

� Bizonyos tevékenységi körök szerepeljenek a cég tevékenységei között

� TEAOR körök:

� 7219 - Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

� 62 Információ technológiai szolgáltatás

� 63 Információs szolgáltatás.

� 58.2 Szoftverkiadás

� 61 Távközlés

� A közreműködő szervezet kérhet a korábbi években teljesített informatikai

fejlesztésekből referenciákat, ilyen jellegű munkákból származó árbevételeket



GINOP 3. Kiemelt prioritások

� Belső vállalati üzleti folyamatok informatikai bázisra terelése

� A vállalatok általi elektronikus értékesítést támogatása

� Elektronikus boltok, webshopok fejlesztésének támogatása

� Emellett mobil megoldások, vállalati adatokhoz való hozzáférés biztosítása

� Kiemelt cél: Felhő alapú szolgáltatások fejlesztése



Infokommunikációs technológiák
fejlesztése

� Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése

� IKT start-up vállalkozások támogatása

� IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott

támogatása

� Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi

piacokra való belépésének támogatása

� Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása



Infokommunikációs technológiák
fejlesztése

� Szoftverfejlesztési projektek

� Szélessávú hálózatok fejlesztése

� Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása

� Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS} vállalati szolgáltatások, IKT – megoldások

fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

� Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e- számlázás, e-aláírás és

egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése



KKV-k számára legfontosabb pályázati 
lehetőségek

�4. Prioritás - Energia hatékonyság 



Épületenergetikai fejlesztések

� Megjelenés: 2015. június

� Támogatás mértéke: 50%

� Támogatható tevékenységek: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, hővisszanyerő

szellőzés létesítése, fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek

korszerűsítése, világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

� Pályázók köre: KKV-k



Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva

� Megjelenés: 2015. június

� Támogatás mértéke: max. 50%

� Támogatható tevékenységek: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, hővisszanyerő

szellőzés létesítése, fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése,

világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, napkollektorok alkalmazása,

napelemek alkalmazása villamos-termelés céljából, biomassza felhasználása

fűtésre, fűtésrásegítésre, hőszivattyú alkalmazása használati meleg víz termelésre,

geotermikus energia alkalmazása.

� Pályázók köre: KKV-k



Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal

� Megjelenés: 2015. június

� Támogatás mértéke: max. 50% 

� Támogatható tevékenységek: épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes

kielégítése megújuló energiaforrásból (biomassza), használati melegvíz-igény

részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor,

biomassza), gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő és/vagy villamosenergia-

igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor,

biomassza, napelem), épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes

közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból (napelem)



KKV-k számára legfontosabb pályázati 
lehetőségek

�5. Prioritás - Foglalkoztatás



5. Prioritás-Foglalkoztatás

� "Út a munkaerőpiacra" kiemelt projekt 102 milliárd forintos keretösszeggel

� A felhívás célja egyébként a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony

iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök

hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába

való átlépés elősegítése lesz

� Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

� Fiatalok vállalkozóvá válása

� Gyakornoki program pályakezdők támogatására

� A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, családbarát foglalkoztatási módszerek

bevezetése a munkáltatóknál



5. Prioritás-Versenyképes munkaerő

� Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

� Digitális szakadék csökkentése

� Idegen nyelvi készségek fejlesztése



7. Prioritás-Turizmus

� Gyógyhelyek, nemzeti parkok turisztikai fejlesztése 



8. Prioritás-Pénzügyi eszközök

� Pénzügyi közvetítők által a kombinált konstrukciók keretében nyújtani 

visszatérítendő források

� Előző ciklus sikerterméke (ingatlan vásárlási pályázat)

� Nyáron megjelenő pályázatok döntő része ebben a formában jelenik meg

� Hitelbírálat történik,  fontos a hitelképesség

� Általában:45% vissza nem térítendő támogatás, 45% hitel, 10% önerő
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