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A fejlesztéspolitika uniós 

szabályrendszere

EU

• EU 2020 stratégia (2010-2020)

• 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó stratégia

EU 

Koh. Pol.

• Kohéziós politika rendeletei (2014-2020)

• Szabályok és a 11 tematikus cél magvalósítása >> ERFA, ESZA, KA beruházási prioritások 
gyűjteménye a célokhoz igazítva

HU 

Koh. Pol.

• Partnerségi megállapodás (2014-2020) >> PM Pozíciós papír (COM)

• Nemzeti Reform Program (évente) >> Országspecifikus ajánlások

• Hazai stratégiai dokumentumok

OP

• Prioritás tengelyek OP módszertani segédlet

• Kiválasztott beruházási prioritások Formális és informális visszajelzések

• Intézkedések >> akciók



2014-2020-as fejlesztési időszak

MINISZTERELNÖKSÉG

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

7865 milliárd Ft

NGM

GINOP, TOP, VEKOP

4234 milliárd Ft

IH

Intézkedések

A forrásallokáció nemzeti hatáskör

1

2

3

DG REGIO

Partnerségi 

Megállapodás

Operatív Program

TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM

Éves Fejlesztési 

Keret (ÉFK)



Középpontban: 

a gazdaságfejlesztés

GINOP

2 717 milliárd Ft

Konvergenciarégiók

TOP

1231 milliárd Ft

Megyék, MJV-k

VEKOP

285 milliárd Ft

Budapest, Pest 
megye és Érd

NGM



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP)

Célterület

• EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország 
Budapesten és Pest megyén kívüli területe

Kedvezményezettek

• A GINOP elsősorban a kkv-k számára biztosít 
forrásokat gazdaságfejlesztési céllal

• IKT és Pénzügyi eszközök: bizonyos esetekben 
önkormányzatok is.

Támogatások jellege

• A vállalkozások versenyképességét, növekedését, 
hatékonyságát,

• a munkaerő versenyképességét (foglalkoztatás és 
szakképzés) támogató beavatkozásokat finanszíroz. 



A GINOP prioritástengelyei

Kis- és középvállalkozások

Alap: ERFA 

Forrás: 490,6 milliárd Ft

K+I

Alap: ERFA 

Forrás: 523,3 milliárd Ft

IKT

Alap: ERFA 

Forrás: 141 milliárd Ft

Energia

Alap: ERFA 

Forrás: 69,9 milliárd Ft

Foglalkoztatás

Alap: ESZA 

Forrás: 515,6 milliárd Ft

Versenyképes munkaerő

Alap: ESZA 

Forrás: 135,6 milliárd Ft

Turizmus

Alap: ERFA 

Forrás: 111,8 milliárd Ft

Pénzügyi eszközök

Alap: ERFA 

Forrás: 729,6 milliárd Ft

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Összesen: 2 717 milliárd Ft



Igényelhető támogatások

Inkubáció Üzleti infra Kapacitás Hálózatosodás

GINOP 1.1 GINOP 1.2 GINOP 1.3 GINOP 1.4

Inkubátorházak

Mentorhálózat

Ipari park

Nagyvállalat

Logisztika

Termelőszektor

Gyártási 

kapacitás 

bővítése

Beszállítói 

integrátorok

Klaszterek és 

piacra jutás

Korai életciklus Üzleti háttér infrastruktúra Termelés bővítése Export értékesítés

KKV 

(GINOP 1.)



62 Mrd Ft*
394 Mrd Ft*

15 Mrd Ft*
11 Mrd Ft*

HÁLÓZATOS GAZDASÁG ÉS PIACRA JUTÁS
Klaszterek, beszállítói integrátorok, turisztikai desztináció menedzsment

Beszállítóvá válás, szakkiáltások, marketing, technológia transzfer

KAPACITÁSBŐVÍTÉS
Feldolgozó ipari és termelő kkv-k, ágazati fókusz TEÁOR alapján

Eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés,  kapcsolódó logisztika és IKT

MODERN ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA
Magántulajdonú ipari parkok, logisztikai szolgáltatók

Anyagmozgatás, rakodás, tárolás, infrastruktúra-fejlesztés

VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLET ÉS INKUBÁCIÓ
Magántulajdonú inkubátorházak, Mentor Program

Eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés, szolgáltatások bővítése

* a keretösszegek a 2014-2020-as időszakban nemzeti hatákörben szabadon változtathatóak

STRATÉGIAI CÉL
A nemzetközi termelési-értékesítési láncba minél jobban 

integrálódott és minél több versenyképes kkv. 

Igényelhető támogatások



Felhívás 

azonosító jele
Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

GINOP-1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére
1,30

[ VEKOP 0,10]
standard július

GINOP-1.2.1
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése
80,00 egyszerűsített április

GINOP-1.2.2
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 

beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban
5,00 egyszerűsített április

GINOP-1.2.3
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése kombinált hiteltermék keretében
20,00 egyszerűsített augusztus

GINOP-1.2.4
Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek 

megújítása
6,00 standard június

GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4,00 standard június

GINOP-1.3.1
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének 

támogatása
5,00 egyszerűsített április

GINOP-1.3.2
Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-

nyújtásának támogatása
2,00 standard július

GINOP-1.3.3
Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása
8,00 standard július

GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2,00 standard szeptember

GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 kiemelt május

Várható pályázati kiírások



Felhívás 

azonosító jele
Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 25,00 standard december

GINOP-2.1.2
Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I 

tevékenységének támogatása
25,00 standard december

GINOP-2.1.3 Iparjog 1,00 egyszerűsített július

GINOP-2.1.4 Innovációs voucher 3,00 egyszerűsített december

GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 6,00 egyszerűsített október

GINOP-2.1.6
Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása 

kombinált hiteltermék keretében
13,30 standard augusztus

GINOP-2.2.1
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések –

integrált projektek
25,00 standard július

GINOP-2.2.2
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések –

társadalmi kihívások
15,00 standard július

GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,50 egyszerűsített december

GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 10,00 standard július

GINOP-2.3.3
K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 

hálózatosodás
25,00 standard július

GINOP-2.3.4
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási 

infrastruktúra fejlesztése
21,00 standard október

GINOP-2.6.3
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) 

nagyprojekt, 2. fázis
34,58 kiemelt március

Várható pályázati kiírások



Felhívás 

azonosító jele
Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-3.1.1
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti 

együttműködés ösztönzése és támogatása

2,84

(VEKOP: 0,84)
kiemelt június

GINOP-3.1.2

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások 

piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék 

keretében

1,15 standard július

GINOP-3.1.3
IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének 

támogatása kombinált hiteltermék keretében
1,00 standard szeptember

GINOP-3.1.4

Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és 

középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének 

támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,70 standard szeptember

GINOP-3.2.1
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és 

kompetencia-fejlesztő program KKV-knak
2,00 kiemelt február

GINOP-3.2.2
Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem 

támogatása kombinált hiteltermék keretében
4,00 egyszerűsített július

GINOP-3.2.3
Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések 

támogatása kombinált hiteltermék keretében
2,00 standard július

GINOP-3.2.4

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT 

megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 

kombinált hiteltermék keretében

1,00 standard július

GINOP-3.2.5

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-

számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások 

megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében 

kombinált hiteltermék keretében

2,00 egyszerűsített november

GINOP-3.3.1
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 

szolgáltatási portfóliójuk bővítése 
2,00 kiemelt június

GINOP-3.4.1
Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált 

hiteltermék keretében
68,00 standard július

GINOP-3.4.2
Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak 

fejlesztése

2,86

(VEKOP: 0,86)
kiemelt augusztus

GINOP-3.4.3
Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 

teljesítményének növelése

4,29

(VEKOP: 1,29)
kiemelt augusztus

Várható pályázati kiírások



A kkv szektor külső finanszírozáshoz jutásának

vállalati K+I programok külső finanszírozáshoz jutásának

IKT szolgáltatások és szélessávú hálózatfejlesztések 

lakossági és vállalati energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás 
arányának növelése a termelési folyamatokban

Pénzügyi eszközök

Kamattámogatott 
hitel

Bankgarancia Kockázati tőke

Támogatása, pl.



Termelő szektor, kiemelt ágazatok 
és feltörekvő technológiák, sok új 

munkahely

Több pénzügyi eszköz, kevesebb vissza
nem térítendő támogatás,

KKV támogatásokra kell fókuszálni

Bekapcsolódás a nemzetközi kutatási 
hálózatokba

Nagyvállalt támogatás 
szigorodott

H2020 részvétel, európai kutatási 
infrastruktúra kihasználása, részvétel a 

nagyléptékű és hosszú távú kutatási 
együttműködésekben

K+I együttműködéseknek 

a KKV-knak is hasznosnak 

kell lenniük

GINOP 
főleg KKV

KKV-támogatások



Kisvállalat Középvállalat

Észak-Magyarország 50% 50%

Észak-Alföld 50% 50%

Dél-Alföld 50% 50%

Dél-Dunántúl 50% 50%

Közép-Dunántúl 35% 35%

Nyugat-Dunántúl 25% 25%

Budapest

BÁCS-
KISKUN

Békés

Csongrád

TolnaSomogy
Zala

Vas

GYŐR-MOSON-
SOPRON

Veszprém

KOMÁROM-
ESZTERGOM

Fejér

Pest

Nógrád

Heves

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN

SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG

Hajdú-Bihar

JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK

Győr

Szombathely

Pécs

Szekszárd
Kaposvár

Zalaegerszeg

Tatabánya

Veszprém

Székesfehérvár

Kecskemét

Szeged

Békéscsaba

Debrecen

Nyíregyháza

Miskolc

Szolnok

Eger

Salgótarján

Baranya

A projekt megvalósításának

helyszíne számít, a pályázó

székhelye lehet Budapesten vagy Pest

megyében is!

Középvállalat +10%

Kisvállalat + 20%

K+I és közszféra lehet 100%





Néhány változás 2014 és 2020 között

Csökken a pályázatokhoz elszámolható közvetlen és közvetett költségek mértéke. A
fejlesztésekre terhelődő, de nem az érdemi megvalósítására fordított költségtételek
együttesen 12,5 százalékban kerültek maximalizálva, ellentétben a korábbi időszakkal,
amikor azok elérhették a 35,5 százalékot is.

A programok végrehajtása jelentősen egyszerűsödik: akciótervek helyett, jogszabályban
meghatározott, menetrendhez kötött éves fejlesztési keret készül, mely tartalmazza a
meghirdetendő felhívásokat.

Újdonság az ún. „halasztott önerő”, mely lehetővé teszi, hogy a pályázó a saját erőt a
projekt befejezéséig – azaz a csak a támogatási összeg kimerítését követően – teljesítse.

Az adminisztrációs terhek csökkentése eredményeként jelentősen csökken azon
feltételek száma, melynek következtében a támogatási szerződés módosítására kerül sor
(amennyiben a műszaki, szakmai tartalomváltozás nem érinti a vállalt indikátorok,
eredmények, stb. változását).



Ütemezés

Pályázatok beadása

Pályázati konstrukciók várható meghirdetése 

2015. március-áprilistól folyamatosan

Éves Fejlesztési Keret Kormány általi jóváhagyása 

2015. március

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Bizottság általi jóváhagyás 

2015. február 

2015. májusától folyamatosan



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!


