A 2014-2020-as fejlesztési időszak pályázati
lehetőségei

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll
Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét-éves periódushoz
képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása
volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket
11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell
igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba
fejlődik majd tovább.
A 2014-2020-AS PERIÓDUS 11 FEJLESZTÉSI CÉLJA
1.A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése.
2.Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a
technológiák használatának minőségének javítása.

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK

3.

A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúraágazat versenyképességének javítása.
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban.
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –
kezelés előmozdítása.
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása.
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok
megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban.
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő
beruházás.
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK
•

Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP)

2007-2013 és 2014-2020-as fejlesztési
időszak összehasonlítása
2007-2013

2014-2020

-Strukturális alapok és vidékfejlesztés
elkülönül
-Tagállami szintű keretdokumentum
(Nemzeti Stratégiai Referenciakeret,
NSRK)

•Integrált tervezés:Közös Stratégiai Keret
(5 alap egységes keretben) uniós szinten
•Tagállami szintű keretek (Partnerségi Megállapodás)

Tematikus
súlypontok

- 15 OP

• 9 OP, célzottabb tervezés uniós és hazai szinten (11
tematikus cél, EU 2020)

Prioritások

-Gazdaságfejlesztés: 24%
-Foglalkoztatás mint szociális kérdés

• gazdaságfejlesztés: 60%
• Foglalkoztatás a gazdasági fejlesztés része

Intézményrendszer

-Központi irányítás (NFÜ)
-Regionális dekoncentráció (RFÜ)

• központi koordinációval (ME) működő decentralizált
intézményrendszer (IH-k a szakpolitikáért felelős
tárcáknál)
• valós térségi decentralizáció (megyei szinten)

Eljárásrendek,
támogatási
formák

-Komoly adminisztratív
kötelezettségek,
-2010-től racionalizáció,
egyszerűsítések
-Pályázatok vissza nem térítendő
támogatással
-Kombinált mikro-hitel

• egyszerűbb eljárásrendek, központi koordinációval
•Vissza nem térítendő támogatások mellett nagyobb teret
kapnak a pénzügyi eszközök
•A pénzügyi eszközök teszik ki a teljes összeg 10%-át
• közszféra ne pályázzon: szakmailag kijelölt fejlesztések,
ismert programozható forráskeretek
• nyílt pályázatok mellett optimalizált projekt-kiválasztási
eljárások

Uniós
tervezési
keretek

2007-2013 és 2014-2020-as fejlesztési
időszak összehasonlítása

2007-2013
Helyi
együttműködés
eszközei

Területiség

Középmagyarországi
régió

2014-2020

-LEADER – Közösségi kezdeményezés a
vidéki gazdaság fejlesztéséért
- Helyi Akciócsoportok
( helyi fejlesztési társulások)

• CLLD ( közösségvezérelt helyi
fejlesztések)
• ITI (területileg integrált
beruházások)

-Regionális OP-k (7 db)
- tervezés szintje NUTS2 statisztikai
régiók

• Terület és Településfejlesztési
OP
• tervezés szintjei: megye, megyei
jogú városok, kistérség, CLLD

- Átmeneti régió

(Megkönnyítik az integrált tervezést több
alap forrásainak felhasználásával)

• fejlett régiónak minősül
jelentős forráscsökkenés (de van
lehetőség többletforrásokra a
régió területére eső, de az ország
területét szolgáló beruházások
esetében)

2014-2020-as fejlesztési időszak
Operatív Programjai
2014-2020-as fejlesztési időszak
Operatív Programjai
•Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
•Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
•Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
•Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
•Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
•Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
•Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Operatív Programok közötti
források megoszlása
Indikatív
forrásallokáció
%-os
meghatározás

Indikatív
forrásallokáció
EU+Hazai Mrd
Ft.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP)

36,4%

2 718,5

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP)

15,5%

1 157,0

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP)

3,6%

269,3

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

11,8%

884,9

Környezeti és Energetikai Hatékonyság OP ( KEHOP)

14,9%

1 117,8

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

13,8%

1 034,2

Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (KOP)

4,0%

298,5

Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
Legfontosabb célkitűzések:
• Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot
• Az ország innovációs képességeinek fejlesztése
• A magyar ipari és szolgáltató szektor fejlesztése
A források 5 fő beavatkozási területe:
1. Foglalkoztatás növelése, munkahelyteremtés
2. Vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező
ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése
3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése
4. Integrált infokommunikációs fejlesztések, az IKT szektor és gazdaság
fejlesztése
5. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés,
valamint a környezet védelme, és az erőforrás-hatékonyság
elősegítése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
A GINOP prioritástengelyei

Prioritás

Forrás (Mrd Ft)

1. Vállalkozások versenyképességének javítása és
foglalkoztatásának ösztönzése

466,89

2. Tudásgazdaság Fejlesztése (KFI)

498,08

3. Infokommunikációs fejlesztések (IKT)

164,23

4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az
örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság
növelésén keresztül

66,57

5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati
alkalmazkodóképesség fejlesztése (Foglalkoztatás ösztönzés
és az üzleti környezet fejlesztése) (ESZA)

619,73

6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

149,81

7. Technikai segítségnyújtás

694,43

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
Lehetséges kedvezményezettek:
• gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaság,
• Vállalkozások
• egyesületek, köztestületek, alapítványok,
• vállalkozásfejlesztést segítő szervezetek
• természetes személy,
• költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei,
• nonprofit szervezetek,
• egyházak,

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
VÁRHATÓ INTÉZKEDÉSEK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
RÉSZÉRE:
1. PRIORITÁS VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉS
FOGLALKOZTATÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE
1. Intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése
• üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése
• inkubátorházak, • ipari, tudományos és technológiai parkok,
• ipari területek, • logisztikai központok

• vállalkozói együttműködések ösztönzése
• klaszterek, • beszállítói hálózatok,
• egyéb vállalati együttműködések

• üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése
• kkv vezetők általános és specifikus menedzsment ismereteinek
fejlesztése, • a vállalkozói tapasztalatszerzés támogatása

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
2. Intézkedés: Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex
gazdaságfejlesztési programjai
• nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó vállalkozások támogatása
• jelentős növekedési potenciállal rendelkező ágazatokban működő
vállalkozások fejlesztése

3. Intézkedés: Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai
• kiemelt növekedési zónák (KNZ) gazdaságfejlesztési programjai
• szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai
• Balaton térség gazdaságfejlesztési programja

4. Intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése
• vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése
• vállalkozások élethelyzet szerinti fejlesztése
– beszállítóvá válni akarók, külpiacra kilépők, klaszterbe, hálózatba belépők,
külső befektetőtársat befogadók

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
5. Intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései
• munkahelyteremtés és megőrzés - nagyvállalatoknál is
• munkakörülmények fejlesztése - az atipikus és családbarát foglalkoztatási formák
• munkavállalói képességek fejlesztése, gyakornoki helyek –munkahelyi képzések,
tanműhelyek fejlesztése
• esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések - fiatalok, nők,
hátrányos helyzetűek
• társadalmi célú vállalkozások támogatása az önfenntartás érdekében
• szociális gazdaság fejlesztése - szociális szövetkezetek
• szociális vállalatok és védett szervezetek támogatása – megváltozott
munkaképességűek komplex foglalkozási rehabilitációja

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
2. PRIORITÁS: A TUDÁSGAZDASÁG FEJLESZTÉSE
1. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
•
•
•
•
•

Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
Innovációs ökoszisztéma építés
Vállalati K+F kapacitásfejlesztés
S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák
Kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi
tevékenységének támogatása

2. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések
•
•
•
•

Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása
K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált projektek alprogram)
K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (társadalmi kihívások alprogram)
Ipari kutatóközpontok

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
3. intézkedés: Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések
• Kutatóintézeti kiválósági központok
• Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
• Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése
• Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása
• Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
3. PRIORITÁS: INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK
1. Intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése
2. Intézkedés: A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
3. Intézkedés: Elektronikus közszolgáltatások és kiemelt közszolgáltatások
infokommunikációs fejlesztései
4. Intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése
5. Intézkedés: A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
4. PRIORITÁS: A TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ERŐFORRÁSOK
MEGŐRZÉSE
1. intézkedés: Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása
2. intézkedés: A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása
3. intézkedés: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság növelését célzó fejlesztéseinek támogatása
4. intézkedés: Vállalkozások erőforrás hatékonyságnövelését célzó
fejlesztéseinek támogatása

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
5. PRIORITÁS: FOGLALKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉS ÉS AZ ÜZLETI
KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE
1. intézkedés: Munkaerő-piaci belépés segítése
2. intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja
3. intézkedés: Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatás
4. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése, szak- és felnőttképzés
5. intézkedés: Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
6. PRIORITÁS: PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE
1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása
2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők
fejlesztése
3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I
projekteknél
4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai
projekteknél
5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT
érintettségű projekteknél

Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP)

Átfogó cél:
• A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a
foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a
környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő –
védelmével összhangban valósuljon meg.
Horizontális céloknak
• A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az
alkalmazkodóképesség javítása;
• Az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
• A szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
• Egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP)
A KEHOP prioritástengelyei

Prioritás

Forrás (Mrd Ft)

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

308,36

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás,
szennyvízkezelés fejlesztése

367,07

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos
fejlesztések

118,10

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

30,66

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások
alkalmazása

293,57

Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP)
Lehetséges kedvezményezettek (prioritásonként eltérő lehet):
• központi közigazgatási szervek, központi költségvetési szervek,
• katasztrófavédelmi igazgatási szervek
• vízügyi igazgatási szervek, vízgazdálkodási társulatok,
• Önkormányzatok
• katasztrófavédelem országos és területi szervei,
• lakosság,
• távhőszolgáltatók, távhőtermelési célú gazdasági társaságok
• civil szervezetek,
• oktatási intézmények,
• gazdasági társaságok,
• nonprofit szektor
• Kiemelt projektek esetén egyéb meghatározott szervezet

Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP)
Várható intézkedések gazdasági társaságok részére:
• Klimatológiai előrejelzés és klímaváltozás hatásaival kapcsolatos
adatbázisok fejlesztése
• Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú
zöldáram-termelés
• Demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek
• Projekt-előkészítés az energiahatékonyság növelése, megújuló
energiaforrások alkalmazása során
• Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások
alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid
kibocsátású épületek létesítése

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
(EFOP)
Az EFOP stratégiai célja, hogy elősegítse a társadalmi befogadást,
befektessen az oktatásba, növelje ezáltal a foglalkoztatást, valamint
ösztönözze a technológiai fejlődést és az innovációt.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
Az EFOP prioritástengelyei

Prioritás

Forrás (Mrd Ft)

1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás
területén

141,58

2. Befogadó társadalom

318,56

3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében

150,43

4. Gyarapodó tudástőke

212,38

5. Jó állam

35,40

6. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és
transznacionális együttműködés

8,85

7. Technikai segítségnyújtás

17,70

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
Lehetséges kedvezményezettek:
•civil szervezetek,
•egyházak,
•egyházi szervezetek,
•nemzetiségi önkormányzatok,
•önkormányzatok és intézményeik,
•felsőoktatási intézménye, szociális szövetkezetek,
•közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók,
•központi költségvetési szerv,
•nemzetiségi önkormányzatok,
•költségvetési szervek,
•nem állami szereplők.

Megjelentek a 2014-2020-as
fejlesztési időszak első felhívásai

• 2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a
következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai
Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 201420-as fejlesztési időszak.
• Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás
jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

Megjelentek a 2014-2020-as
fejlesztési időszak első felhívásai
Az új periódus pályázatai:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
• Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
• Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
• Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

Kiemelt projektek:

• Ifjúsági Garancia
• Kisgyermekkori nevelés támogatása
• Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program
• Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
• Szennyvíz-elvezetés és- tisztítás, szennyvízkezelés

Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
ALAPADATOK
Támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Forrás összege:

8,5 Milliárd Ft

Támogatás mértéke (%):

50 %

Beadás kezdete:

2014.11.12.

Beadási határidő:

2014.12.31.

Támogatás célja:

•a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
•lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, telephelyek
kialakítására
•a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek
megteremtése, fenntartása.

Kedvezményezettek köre:

•mikro-, kis- és középvállalkozások

Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
ALAPADATOK
A támogatható tevékenységek
köre:

Támogatás minimum összege:

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése
b) b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (önállóan
nem támogatható)
c) c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges
infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem
támogatható)
d) d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó
berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és
szoftverek (önállóan nem támogatható)
e) e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how beszerzések (önállóan nem
támogatható)
10 millió Ft

Támogatás maximum összege:

100 millió Ft

Támogatható projektek száma: 150-200 db

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása
ALAPADATOK
Támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Forrás összege:

1,5 Milliárd Ft

Támogatás mértéke (%):

maximum 50%

Beadás kezdete:

2014.11.12.

Beadási határidő:

2014.12.31.

Támogatás célja:

•A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Felhívás célja
mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi
kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és
üzletember találkozók megszervezésében.

Kedvezményezettek köre:

• mikro- kis- és középvállalkozások

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása
ALAPADATOK
A támogatható tevékenységek
köre:

• Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
• Külföldi árubemutató szervezése

Támogatás minimum összege:

A fentiekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek
támogathatók:
• Piacra jutás támogatása
• Információs technológia-fejlesztés
• Tanácsadás igénybevétele
• Piackutatás elkészítésének költsége
• Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének,
érvényesítésének és védelmének költsége
• Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás
költsége
3 millió Ft

Támogatás maximum összege:

7,5 millió Ft

Támogatható projektek száma: 250-350 db

Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása

Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása
ALAPADATOK
Támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Forrás összege:

1,1 Milliárd Ft

Támogatás mértéke (%):

100 %

Beadás kezdete:

2014.11.12.

Beadási határidő:

2014.12.31.

Támogatás célja:

A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező,
18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30
éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti
tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel,
valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján
indított vállalkozásuk induló költségeihez.
A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens
mentén valósulnak meg.
Jelen komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező
szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására.

Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása
ALAPADATOK
Kedvezményezettek köre:

Önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással,
vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket
az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások,
nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek
pályázhatnak

Támogatható projektek
száma:

Konvergencia régiónként legfeljebb 1 db, összesen legfeljebb 6
db.

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a
konvergencia régiókban

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése
a konvergencia régiókban
ALAPADATOK
Támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Forrás összege:

1 Milliárd Ft

Támogatás mértéke (%):

100 %

Beadás kezdete:

2014.11.12.

Beadási határidő:

2014.12.31.

Támogatás célja:

•Fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási
formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése.
•A konstrukció kétkörös pályázat keretében valósul meg.
•Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/
családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása.
•A későbbiekben meghirdetésre kerülő második kör (B
komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást
igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas
foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb
intézkedések megvalósítására.

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése
a konvergencia régiókban
ALAPADATOK
Kedvezményezettek köre:

• önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (a non
profit gazdasági társaságok is);
• legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek:
vállalkozások, nonprofit és egyéb nem nyereség érdekelt
szervezetek

A támogatható tevékenységek
köre:

a) Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása
b) Projektmenedzsment
c) Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
d) Tájékoztatás, nyilvánosság.
e) Előkészítési tevékenység: előzetes igényfelmérés,
célcsoport elemzése, a munkáltatók felkutatása

Támogatás minimummaximum összege:

50 - 350 millió Ft

Támogatható projektek száma: 8-15 db

Elérhetőségeink

• RPE Nonprofit Kft.
• http://rpe.hu/
• info@rpe.hu
• 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. A. épület Fsz 6.
• 46/505-266, 46/320-169

Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket!
Huszti Gábor
RPE Nonprofit Kft.

