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Kettős kihívás:

• 2007-2013 fejlesztési időszak lezárása �GOP
• 2014-2020 fejlesztési időszak indítása  �GINOP 



� Felülről vezérelt tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 tematikus 
célkitűzés és számos beruházási prioritás), az EU 2020 stratégia prioritásaival 
összhangban:

� Intelligens növekedés: az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások 
hatékonyabbak

� Fenntartható növekedés: kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállás

� Inkluzív növekedés: nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység 
csökkentésére.

� Forrásallokációs determinációk (előírás arra milyen célkitűzésekre mennyit kell költeni)

� Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek, teljesítménykeret)

� Három régiókategória (Magyarországon: hat kevésbé fejlett régió és egy fejlettebb 
régió)

� KSK alapok együtt-tervezése (ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA)

� Új térségi integrációs eszközök bevezetése (ITI, CLLD)

Miben más a tervezés? 
Közös stratégiai keretrendszer



Kötött célrendszer:

� A 20–64 évesek legalább 75 %-ának 
munkahellyel kell rendelkeznie

� Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani

� Energia/klíma:

� Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 
20%-os csökkentése

� Energiahatékonyság 20%-os növelése

� Megújuló energia részarányának
20%-os növelése

� Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %

� A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 
40 %

� A szegénység kockázatának kitett lakosok 
számát 20 millióval kell csökkenteni

Hazai célkitűzések
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EU 2020 célkitűzések



(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése

(2) Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása

(3) A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat 
versenyképességének a növelése

(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

(6) A környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

(7) A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrákban

(8) A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása

(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem

(10) Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és 
az egész életen át tartó tanulás érdekében

(11) A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő 
hozzájárulás

Kötött felhasználás: 
Tematikus célkitűzések



Tervdokumentumok:
Partnerségi Megállapodás - elfogadva

Az EU Bizottsága 2014.08.29-én fogadta el a PM szövegét, amelyet  2014.09.11-én írt alá Budapesten 

Magyarország miniszterelnöke és az Európai Unió Bizottságának elnöke.

Operatív Programok és forrásallokáció:

� Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

� Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

� Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

� Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

� Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

� Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP)

� Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

� Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program OP (KÖFOP)

� Vidékfejlesztési Program (VP)

� Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

12,16%

15,50%

14,97%

35,75%

15,77%

2,16%
3,70%

EFOP IKOP KEHOP GINOP

TOP VEKOP KÖFOP



2014 - 2020 - Széchenyi 2020

• 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 
támogatások felhasználásának rendjéről

• E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás 
helyett

• Eljárásrend egyszerűsítés

• Közszféra esetében pályáztatási folyamat 
kiváltása

• Nagyobb hangsúly a visszatérítendő 
támogatásokra



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) Stratégiai céljai

� 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.



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) Prioritások / források

Prioritások Alap
Tematikus 

cél
Arány

Össz. 
(Mrd)

1. Kis- és középvállalkozások ERFA 3 ~18%

~2.600

2. K+I ERFA 1 ~19%

3. Infokommunikációs
fejlesztések

ERFA 2 ~5%

4. Energia ERFA 4 ~3%

5. Foglalkoztatás ESZA
Ifjúsági Fogl. Kezd.

8 ~20%

6. Versenyképes munkaerő ESZA 10 ~5%

7. Turizmus ERFA 6 ~4%

8. Pénzügyi eszközök ERFA 1, 2, 3, 4, 8 ~27%



Megjelentek az új pályázatok

Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5
milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

1. Kisgyermekkori nevelés támogatása
2. Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program
3. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

4. Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása

5. Ifjúsági Garancia

6. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

7. Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

8. Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
9. Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés

www.szechenyi2020.hu



Ifjúsági Garancia – Kiemelt projekt

A felhívás célja, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek 
munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci 

helyzetük javításához.

A 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a
foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az
elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A program első szakaszában legalább 36 ezer fiatal részvételét kell biztosítani a kevésbé
fejlett régiókban.

A foglalkoztatási szolgálat tanácsadás és mentorálás mellett az alábbi lehetőségeket
kínálhatja fel a fiataloknak:
• Munkáltató által bejelentett ÚJ munkahely
• Munkatapasztalat-szerzés
• Támogatott foglalkoztatás
• Alapfokú iskolai végzettség megszerzése
• Szakképzés különféle formái



Mikortól adható be a pályázat? 2014.11.12. - 2015. 01.30.

Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő, 100 %

Mekkora a forrás összege? 36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás

Mekkora a támogatás mértéke? 36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás

Kik pályázhatnak?
Nemzetgazdasági Minisztérium, kormányhivatal
foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására
kijelölt szakigazgatási szerveivel együttesen

Támogatható tevékenységek? 

Projekt előkészítés;
Foglalkoztatást elősegítő képzés;
Elhelyezkedést, munkaerő-piaci szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos költségek;
Megvalósításhoz szükséges szakmai, IT, módszertani
fejlesztések.

Ifjúsági Garancia – Kiemelt projekt



A felhívás célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, 
vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására.

A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. 

Az első kör (A komponens):

• Üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató,
képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztása, a támogató háttér kialakítása és a program teljes
futamideje alatt történő folyamatos működtetése.

• A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok
teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat,
megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással
és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé
válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.

• Segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és
mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos
vállalkozói magatartás kialakításához.

Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása 



A második kör (B komponens):
• A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező,

az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen
elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik
támogatása céljából, 10% önrész mellett.

Jelen támogatási kérelem a konstrukció első 
komponensének feltételeit rögzíti.

Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása 



Mikortól adható be a pályázat? 2014. 11.12. - 2014.12.31.

Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő; 100 %

Mekkora a forrás összege? 1,1 Mrd. Ft

Mekkora a támogatás mértéke?
A támogatás összege legfeljebb a Felhívás 1.2. alfejezetben
bemutatott regionális bontás szerint igényelhető támogatási
összegek.

Kik pályázhatnak?

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 tevékenységek? Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt

Támogatható tevékenységek? 
Projekt előkészítés; projekt menedzsment; szakmai
tevékenységek (tanácsadás, képzés); eszközbeszerzés

Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása 



A felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési 
formák elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése.

A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. 

Az első kör (A komponens):

A felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a

végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas

foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek

megvalósítását.

A második kör (B komponens):

Az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas

foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, 
amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!

Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 
konvergencia régiókban



Mikortól adható be a pályázat? 2014.11.12. – 2014.12.31.

Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő, 100 %

Mekkora a forrás összege? 1 Mrd. Ft

Mekkora a támogatás mértéke? 50 000 000 – 350 000 000 Ft

Kik pályázhatnak?

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

Honnan pályázhatnak?
Az átvilágított munkavállalók munkavégzés helye NEM 
LEHET a Közép-Magyarországi régióban!

Támogatható tevékenységek? 

Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása;
projektmenedzsment és együttműködés a nyertes
szervezetekkel; műhelyfoglalkozások, rendezvények
szervezése és lebonyolítása; tájékoztatás, nyilvánosság;
előkészítési tevékenység

Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 
konvergencia régiókban



A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű 

termék- vagy
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából, 

lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával 
ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség 

feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz
beszerzése.
A projektek keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt
tevékenységek fejleszthetőek.

Figyelem! A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2015. december 31.

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése



Mikortól adható be a pályázat? 2014.11.12. - 2014.12.31.

Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő; maximum 50 % (régiónként eltérő)

Mekkora a forrás összege? 8,5 mrd. Ft

Mekkora a támogatás mértéke? 10.000.000 - 100.000.000 Ft

Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és középvállalkozások

Honnan pályázhatnak? Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt

Támogatható tevékenységek? 

Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése;
anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új
eszköz beszerzése; infrastrukturális és ingatlan
beruházás; IT fejlesztés; gyártási lincenc, gyártási know-
how

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése



A felhívás 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 szolgáltatásokon keresztül.

A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott,
végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon és
fejlesztésük az „Ágazati fókusz” mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez
kapcsolódik.

Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi
tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház
Zrt.-vel kapcsolatot tartani.

KKV-k piaci megjelenésének 
támogatása



Mikortól adható be a pályázat? 2014.11.12. - 2014.12.31.

Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő; maximum 50 % (régiónként eltérő)

Mekkora a forrás összege? 1,5 mrd. Ft

Mekkora a támogatás mértéke? 3.000.000 - 7.500.000 Ft

Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és középvállalkozások

Honnan pályázhatnak? Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt

Támogatható tevékenységek? 

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel; külföldi
árubemutató szervezése; piacra jutás támogatás; IT
fejlesztés; tanácsadás; piackutatás; szabadalmak és
egyéb immateriális javak megszerzésének költsége,
innováció tanácsadás és támogató szolgáltatás költsége

KKV-k piaci megjelenésének 
támogatása



Tapasztalatok I 

• Alapadatoknál a létesítő okirat kelte nem a hatályos dátumnak megfelelően került 
kitöltésre;

• Működés időtartama nem megfelelően kerül megadásra;
• Projekt részletes bemutatásánál nem a projekttel összhangban kerül megadásra, 

hogy milyen típusú induló beruházásnak minősül a tervezett beszerzés/fejlesztés;
• A projekt részletes bemutatásánál a szövegdoboz nem tartalmazza a releváns 

információkat;
• Az ágazati fókuszban az adott éves nettó árbevétel összegének 100%-a kerül 

feltüntetésre egy tevékenység kapcsán, pedig többfajta tevékenységet is folytat a 
támogatást igénylő;

• Az átláthatósági nyilatkozat hiányosan vagy nem megfelelően kerül kitöltésre;
• Monitoring mutatók nem a megfelelő dátumokkal kerülnek megadásra;
• Mérföldköveknél 0 Ft kerül rögzítésre „A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett 

támogatás összegéhez”



Tapasztalatok II 

• Ingatlan beruházás esetén a költségvetés az árajánlatok alapján tartalmaz nem 
elszámolható költséget (felújítás, bontás, takarítás);

• Nettó elszámoló esetén a projekt költségvetése bruttó módon kerül megadásra, a 
levonható ÁFA összege a nem elszámolható költségek soron szerepel;

• Az egyéb támogatások hiányosan kerülnek megadásra

• Árajánlat:
• Nem kerül 3 db árajánlat csatolásra; nem elég részletes, nincs megfelelő műszaki 

leírás
• Nem tartalmazza a nyilatkozatot a kereskedői státuszról, a gyártási időről, nem 

tartalmazza azt, hogy az eszköz új
• Nem azonos típusú/műszaki tartalmú eszközökről kerül csatolásra a 3 db árajánlat, 

így nem lehet összehasonlítani őket
• A 3 db árajánlat közül nem a legtakarékosabb kerül feltüntetésre a projekt 

költségvetésében és nincs indoklás, hogy miért 



Tapasztalatok III 

• Nem aláírt taggyűlési határozat kerül csatolásra

• Nem kerül aláírási címpéldány csatolásra

• Ingatlan beruházások esetén:
• Nem kerül építési tervdokumentáció csatolásra
• Nem építési engedély köteles beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozata 

nem tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát a munkálatok megkezdésére vonatkozóan



GINOP pályázatok benyújtásának módja

• Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül a 
www.palyazat.gov.hu honlapon.

• Online benyújtást követően (max 3 napon belül) a kérelem
adattartalmát hitelesítő cégszerűen aláírt igazoló nyilatkozatot
postai úton is szükséges elküldeni a következő címre:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság

1539 Budapest
Postafiók 684.



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


