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A 2007-2013. évi európai uniós 
fejlesztési ciklus zárása

� 2015. év végéig ki kell fizetni az előző ciklusban leszerződött összes projektet

� A Miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a késedelemben lévő 1715 projekt

listáját

� Szakaszolás: A projekteket elszámolható részekre osztják fel, meghatározva,

hogy a konkrét projekt mely részét lehet a 2007-2013-as időszakban kifizetni,

mely részét lehet a 2014-2020-as költségvetési ciklusban finanszírozni
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2007-2013. évi európai uniós 
fejlesztési ciklus utolsó GOP 

pályázatai

A 2007-13-as, idén záruló Gazdaságfejlesztési Operatív Program forrás

utolsóként megjelent, két fontos területet támogató pályázata:

� A megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek

támogatása

� Az informatikai témájú kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I)

projekteket fejlesztő kis- és középvállalkozások támogatása
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„Versenyképes IKT szektor fejlesztése” 

� 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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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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NGM által felügyelt programok Európai 
Bizottság általi Jóváhagyása

� Az első pályázati kiírások várhatóan tavasztól jelenhetnek meg.

� 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)



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

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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A GINOP keretében támogatott 
tevékenységek

Termelő ágazatokban működő KKV-k:

gép, eszköz beszerzései

gyártó- és raktárcsarnokok létesítése

informatikai fejlesztések

munkahelyteremtő beruházások

hatékony energiafelhasználás

kutatás- fejlesztés, innováció
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GINOP-energia hatékonyság

Célok

� Az ipar GDP-hez való hozzájárulása 22%-ról 30%-ra növekedjen 2030-ra

� A gazdaság teljesítményének növekedése valósuljon meg az alábbi módon:

� Javuljon az energiatakarékosság

� Emelkedjen a megújuló energia felhasználása

� Ne nőjön Magyarország energiafüggősége
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GINOP: Energiahatékonyság 
növelése

Gazdaság fenntarthatósága és az energiahatékonyság növelése

érdekében:

� Olyan új ipari épületek építésére lehet támogatást igényelni, amelyek tetőszerkezete

legalább 30 százalékban alkalmas arra, hogy napenergia-nyerő berendezést lehessen

rajta elhelyezni (nem kötelező a rendszer felszerelése, de legyen rá lehetőség)
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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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GINOP Fő kedvezményezettjei

� Összes hazai regisztrált vállalkozás: 961 ezer

� Ténylegesen működő vállalkozás: 629 ezer 

� A GINOP elsődleges célcsoportja a feldolgozó ipar, amelyben „kevésbé 

fejlett régiókban” 42 850 KKV működik 

18



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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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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Változások az  új pályázati rendszerben

� Több ütemű megjelenés

� Átláthatóság, tervezhetőség

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

� 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

� FAIR-rendszerrel felgyorsítható a pályázatok beadása

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

pályázat sikeressége

� Csökken a pályázathoz beadandó dokumentumok száma

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

rendelkezésre állását

� Nem szükséges biztosíték nyújtása köztartozás mentesség esetén
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Változások az  új pályázati rendszerben



2015. évi pályázatok

� 133 új pályázatot fognak meghirdetni a minisztériumok, 2681 milliárd forint

értékben
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GINOP 
1.prioritás 
474 Mrd Ft

GINOP 
1.prioritás 
474 Mrd Ft

TelephelyfejlesztésTelephelyfejlesztés

KapacitásbővítésKapacitásbővítés

Vállalkozói kultúra 
terjesztése

Vállalkozói kultúra 
terjesztése

Kis- és 
középvállalkozások

Kis- és 
középvállalkozások

Gép- és 
eszközbeszerzés

Gép- és 
eszközbeszerzés

Piacra jutásPiacra jutás

Infrastruktúra-
fejlesztés

Infrastruktúra-
fejlesztés



GINOP 
2.

GINOP 
2.

Vállalati K+I 
aktivitás 
növelése

Vállalati K+I 
aktivitás 
növelése

Stratégiai K+I 
hálózatok 
számának 
növelése             

Stratégiai K+I 
hálózatok 
számának 
növelése             

Kutatás, 
technológiai 
fejlesztés és 

innováció

Kutatás, 
technológiai 
fejlesztés és 

innováció

K+I 
infrastruktúra 
és kapacitás 
fejlesztés

K+I 
infrastruktúra 
és kapacitás 
fejlesztés

K+I kapacitás 
megerősítése
K+I kapacitás 
megerősítése

Versenyképess
ég növelése

Versenyképess
ég növelése

506 Mrd Ft 
keretösszeg



GINOP 
3.

GINOP 
3.

Nagy 
sebességű 
szélessávú 

hálózat

Nagy 
sebességű 
szélessávú 

hálózat

Digitális 
gazdaságfejlő

désének 
előmozdítása

Digitális 
gazdaságfejlő

désének 
előmozdítása

Infokommuni-
kációs

fejlesztések

Infokommuni-
kációs

fejlesztések

IKT termékek 
és 

szolgáltatások 
fejlesztése

IKT termékek 
és 

szolgáltatások 
fejlesztése

E-
kereskedelem, 

e-üzletvitel 
fejlesztése

E-
kereskedelem, 

e-üzletvitel 
fejlesztése

IKT 
vállalkozások 

indítása

IKT 
vállalkozások 

indítása

136 Mrd Ft 
keretösszeg



2014-BEN MEGJELENT PÁLYÁZATOK
Mi várható?

� 9 GINOP pályázat: 120 milliárd keretösszeg

� KKV-ket közvetlenül érintő két program:10 milliárd keretösszeg

� Utófinanszírozású pályázatok

� Hazai költségvetés kockázatára
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1. Kkv-k termelési kapacitásainak 
bővítése

Támogatható tevékenységek

� Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése 

� Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz 

kapcsolódó új eszköz beszerzése

� Infrastrukturális és ingatlan beruházás Információs technológia-fejlesztés
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Nem nyújtható támogatás olyan cégnek:

� Amely nem rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel,

� Amelynek árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot;

� Árbevételének legalább 50%-a nem a felhívás 6. számú fejezetének „Ágazati

fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik
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� Támogatás mértéke: 

50%

� Támogatás minimum összege: 

10.000.000 forint

� Támogatás maximum összege: 

100.000.000 forint
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Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása

Ki igényelheti a támogatást?

Mikro-, kis- és középvállalkozás amelyek:

• 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 jelen, „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
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� Támogatás összege: 3.000.000-7.500.000

� Önrész: elszámolható költségek legalább 50%-a
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Mikro-, Kis- és Középvállalkozások 
piaci megjelenésének támogatása



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

� Magyarország elmaradása:

� 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

hiámya 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



Innováció menedzsment

Innováció menedzsment fogalma

A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek gyakorlati megvalósítását szolgáló

olyan tevékenységek rendszere, amelyek magukban foglalják a kutatás-fejlesztési

és innovációs projektek teljeskörű koordinációját, végig vitelét

Fontos eleme

A folyamat finanszírozásához szükséges kedvezményes források és az elérhető

adókedvezmények biztosítása
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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



„Versenyképes IKT szektor 
fejlesztése” 

� 3 alappillére: 

� „Kiváló tudomány”

� „Ipari vezető szerep”

� „Társadalmi kihívások”
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Innováció a kkv-k számára

� Fő területek:

� Infokommunikációs technológiák

� Mezőgazdáság- élelmiszeripar

� Orvostudomány

� Energetika
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