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� 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 

Új közösségi tervezési keretek –
Közös stratégiai keretrendszer

� 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)



Kötött célrendszer: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

Hazai célkit űzések

20202020
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EU 2020 célkit űzések

� Energiahatékonyság 20% -os növelése

� Megújuló energia részarányának
20%-os növelése

� Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %

� A fels őfokú végzettség űek aránya minimum 
40 %

� A szegény ség kockázatának kitett lakosok 
számát 20 millióval kell csökkenteni
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Az EU Bizottsága 2014.08.29-én fogadta el a Partnerség i Megállapodás 
szövegét , amelyet  2014.09.11-én írt alá Budapesten Magyarország 

miniszterelnöke és az Európai Unió Bizottságának elnöke.
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Új hazai tervezési keretek
Operatív Programok - elfogadva

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)

12,16%

15,50%

15,77%

2,16%
3,70%

• Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP)
• Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
• Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív 

Program OP (KÖFOP)
• Vidékfejlesztési Program (VP)
• Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

14,97%

35,75%

EFOP IKOP KEHOP GINOP

TOP VEKOP KÖFOP



Új hazai tervezési keretek
Regionális támogatási térkép

Maximális támogatás intenzitás : 
� Középvállalat + 10%
� Kisvállalat + 20%



• KKV
összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg

• Mikrovállalkozás
összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő

Új hazai tervezési keretek
KKV definíció

éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg

• Kisvállalkozás
összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg

NEM KKV AZ A VÁLLALKOZÁS, AMELYBEN AZ ÁLLAM VAGY AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT TULAJDONI RÉSZESEDÉSE MEGHALADJA A 25%-OT.



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) Stratégiai céljai

� Működési tényez ők minőségének javítása, körének bővítése – a 

vállalkozások számára fontos  munkaerő, tőke, infrastruktúra, 

technológiai, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön, 

elérhetősége javuljon

� Gazdasági együttm űködések 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.



GINOP prioritástengelyek

1. KKV
≈ 490,6 
Mrd Ft

2. K+F+I
≈ 523,3 
Mrd Ft

3. IKT
≈ 141 
Mrd Ft

4. Energia
≈ 69,9 
Mrd Ft

5. és 6. 
Foglalkoztatás

és képzés
≈ 666,7
Mrd Ft

7.Turizmus
≈ 111,8
Mrd Ft

8. Pénzügyi eszközök ≈ 729,7 Mrd 
Ft

Kapacitásbővítés
Modern üzleti 
infrastruktúra
Vállalkozói 

kultúra
Hálózatosodás, 

piacra jutás

K+I infrastruktúra és 
kapacitás 

megerősítése

Vállalati K+I

Stratégiai K+I 
együttműködések

Versenyképes IKT 
szektor

Digitális gazdaság
Digitális felzárkózás

Szélessávú hálózat 
és hozzáférés

Energiahatékonyság 
és megújuló energia

Foglalkoztatási 
programok

Gyakornoki 
programok

Munkahelyi 
rugalmasság

Képzés és átképzés

Természeti és 
kulturális örökség 

megőrzéses

8. Pénzügyi eszközök ≈ 729,7 Mrd Ft



Intézkedés Cél Célszerepl ők

1.1. Vállalkozói 
kultúra 
fejlesztése

Vállalkozói tapasztalatszerzés, tanácsadás, 
mentorálás

Új vállalkozások számára háttér-infrastruktúra 
biztosítása

1.2. Modern üzleti 
infrastruktúra
megteremtése

Az üzleti infrastruktúra (pld. ipari parkok, 
tudásparkok) szolgáltatási színvonalának 

emelése

GINOP 1. 
Kis- és középvállalkozások versenyképességének 

javítása 

kkv-k, induló vállalkozások1.3. Kapacitásb ővítés
támogatása

Komplex vállalkozásfejlesztési támogatások, a 
feldolgozóipar vállalkozásai számára

1.4. Vállalkozások 
hálózatosodásán
ak és piacra 
jutásának 
elősegítése

Klaszterek és egyéb hálózatok szervezeti 
működésének javítása, Beszállítói kapcsolatok 
megerősítése, Vállalkozások piacra jutásához , 

külpiaci érvényesüléshez szükséges 
tevékenységek 

1.5. Nemzeti 
turisztikai 
marketing és 
keresletösztönz ő 
program

Piacképes és együttműködő kkv szektor 
megteremtése



Intézkedés Cél Célszerepl ők

2.1. Vállalati K+I tevékenység 
intenzitásának ösztönzése

K+I aktivitás ösztönzése a tudás-
és  technológia-intenzív 
vállalkozások körében

Innovatív, együttműködésre képes 
vállalkozások, kutatóhelyek

GINOP 2. 
Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

2.2. Stratégiai K+I 
együttm űködések és 
kezdeményezések 
támogatása

Stratégiai S3 K+I hálózatok 
elterjedése a nagy növekedési 

potenciállal rendelkező 
technológia-, valamint a tudás-
intenzív vállalkozások körében

Innovatív vállalkozások
Közfinanszírozású kutatóhelyek

Nonprofit kutatóhelyek

2.3. K+I infrastruktúra és 
kapacitás meger ősítése a 
nemzetközi kiválóság 
érdekében

A K+I kapacitások 
megerősítésével növekvő H2020 
részvétel a közfinanszírozású és 
nonprofit kutatóhelyek, valamint a 

vállalkozások körében

Közfinanszírozású és nonprofit 
kutatóhelyek



Intézkedés Cél Célszerepl ők

3.1. Versenyképes IKT szektor
Nemzetközi versenyképesség 

erősítése
IKT szektor vállalkozásai, 

vállalatai

3.2. Digitális gazdaság 
fejlődésének el őmozdítása

Infokommunikációs termékek és 
szolgáltatások alkalmazásának 

támogatása

Kkv, kamarák, érdekvédelmi 
szervezetek

GINOP 3. 
Infokommunikációs fejlesztések

3.3. Digitális közösségi 
hozzáférés er ősítése

Állampolgárok IKT-hoz való 
hozzáférésének növelése

Kistelepülések IT leszakadással 
veszélyeztetett állampolgárai

3.4. Újgenerációs szélessávú 
hálózatok és hozzáférés 
fejlesztése

„Fehér foltok” csökkentése, nagy 
sávszélesség biztosítása az 

ellátatlan területeken

Magyarország területén 
tevékenykedő piaci szereplők



Intézkedés Cél Célszerepl ők

A környezet fenntartható és 
erőforrás-hatékony gazdasági 
fejlesztése

A vállalkozások közvetlen 
fajlagos energiaköltségének

csökkentése
kkv

GINOP 4. 
Energia

fejlesztése csökkentése



Intézkedés Cél Célszerepl ők
5.1. Álláskeres ők és inaktívak 

foglalkoztathatóságának 
javítása

az álláskeresők munkaerőpiachoz 
való kötődésének megőrzése, a 

munkaerő-piaci átmenetek
kezelése, a gazdasági aktivitás 

növelése

álláskeresők, illetve az őket 
foglalkoztatók

5.2. Ifjúsági garancia A sem foglalkoztatásban, sem 
oktatásban vagy képzésben nem 

15-24 éves fiatalok

GINOP 5. 
Foglalkoztatás

oktatásban vagy képzésben nem 
résztvevő fiatalok 

elhelyezkedésének segítése

5.3. Alkalmazkodóképesség 
fejlesztése

A belső és külső munkaerő-piaci 
rugalmasság erősítése, jogszerű 

foglalkoztatással kapcsolatos 
tudatosság

Érdekképviseleti szervek



Intézkedés Cél Célszerepl ők

6.1. Egész életen át tartó 
tanulás lehet őségéhez 

Munkavállalási korú lakosság, 
különösen az alacsony 
képzettségűek javuló 

Munkavállalási korú népesség

GINOP 6. 
Versenyképes munkaerő

tanulás lehet őségéhez 
való hozzáférés

képzettségűek javuló 
hozzáférése a munkaerő-piaci 
kompetenciákat javító képzési 

lehetőségekhez

Munkavállalási korú népesség

6.2. Szakképzés feln őttképzés 
fejlesztése

Kompetencia alapú képzések 
elterjedése, rugalmas reagálása 

a gazdasági változásokra, 
szakképzés, felnőttképzés 

javítása

szak- és felnőttképzésben 
résztvevő, munkavállalási korú 

népesség, valamint az őket 
foglalkoztató munkáltatók



Intézkedés Cél Célszerepl ők

Természeti és kulturális  
örökség meg őrzése

Megnövekedett turisztikai költés 
a természeti és kulturális 
örökségek gazdaságilag 

fenntartható, a környezettel 
harmonikusan megvalósuló 

fejlesztése révén

GINOP 7. 
Turizmus

fejlesztése révén



GINOP - Éves Fejlesztési Keret

• 1173/2015. (III.24.) Korm. hat.; A GINOP 2015. évre szóló 
éves fejlesztési keretének megállapításáról; 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174686.290619

• Több mint 60 kiírás, 800 Mrd Ft-ot meghaladó értékben 
2015-ben (következő slide-okon)2015-ben (következő slide-okon)

• Pénzügyi eszközök (visszatérítendő támogatások) ősztől 
érhetőek el a vállalkozások számára

• Közvetett és közvetlen támogatások a KKV-k részére

• Nagyvállalatok részére csökkent lehetőségek



1. KKV-k versenyképességének fejlesztése

Felhívás azonosító 
jele

Felhívás neve

Felhívás 
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 
tervezett ideje

GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 október

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

GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 80,00 április

GINOP-1.2.2
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 

beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban
5,00 áprilisGINOP-1.2.2

beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban
5,00 április

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

kombinált hiteltermék keretében
20,00 augusztus

GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 6,00 június

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

GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5,00 április

GINOP-1.3.2
Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-

nyújtásának támogatása
2,00 július

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

középvállalkozások támogatása
8,00 július

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

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



2. K+F+I

Felhívás 
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás 
kerete

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje

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

GINOP-2.1.2
Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének 

támogatása
25,00 december

GINOP-2.1.3 Iparjog 1,00 július

GINOP-2.1.4 Innovációs voucher 3,00 december

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

GINOP-2.1.6
Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált 

hiteltermék keretében
13,30 augusztus

GINOP-2.2.1
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált 

projektek
25,00 július

GINOP-2.2.2
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi 

kihívások
15,00 július

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

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

GINOP-2.3.3 K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 25,00 július

GINOP-2.3.4
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra 

fejlesztése
21,00 október

GINOP-2.6.3 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 34,58 március



3. IKT

Felhívás 
azonosító jele

Felhívás neve
Felhívás kerete

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-3.1.1
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és 

támogatása
2,00 június

GINOP-3.1.2
IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása 

kombinált hiteltermék keretében
1,15 július

GINOP-3.1.3
IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált 

hiteltermék keretében
1,00 szeptember

GINOP-3.1.4
Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra 

való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
1,70 szeptember

GINOP-3.2.1
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-

2,00 februárGINOP-3.2.1
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-

knak
2,00 február

GINOP-3.2.2
Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék 

keretében
4,00 július

GINOP-3.2.3
Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék 

keretében
2,00 július

GINOP-3.2.4
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és 

piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
1,00 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 november

GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 2,00 június

GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében 68,00 július

GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,00 augusztus

GINOP-3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 3,00 augusztus



4. Energia

Felhívás 
azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetésé
nek tervezett 

ideje

GINOP-
4.1.1

Épületenergetikai fejlesztések 6,00 június
4.1.1

Épületenergetikai fejlesztések 6,00 június

GINOP-
4.1.2

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva

6,00 június

GINOP-
4.1.3

Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal

6,00 június



5. Foglalkoztatás és 6. Versenyképes 
munkaer ő

Felhívás 
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás 
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 102,00 március

GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások 1,00 április

GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6,00 június

GINOP-5.2.3.
Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek 

támogatása
2,90 december

GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 10,00 szeptember

GINOP-5.3.2
A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban –

rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a 3,00 decemberGINOP-5.3.2 rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a 
munkáltatóknál

3,00 december

GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 5,50 április

GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30,00 július

GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése 8,95 március

GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4,00 április

GINOP-6.2.1
Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése 

programjában (PIAAC)

0,80
március



7. Turizmus

Felhívás 
azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetésé
nek tervezett 

ideje

GINOP-7.1.1
Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai 

hasznosítása
10,00 július

GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 3,00 augusztus

GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 4,00 augusztus

GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,50 augusztus



Lehetőségek nagyvállalatok számára

Támogatható tevékenységek:
• a beszállítói integrátorok projektjei – itt az integrátor vállalkozás a beszállító 

kkv-kkal közösen megvalósuló projekttel pályázik. fontos, hogy alapvetően ezen 
források is a kkv-k fejlesztéseit szolgálják, nagyvállalatnak csak akkor nyújtható, 
ha a fejlesztése bizonyítottan a kkv-k érdekében történik. 

Nem termelő beruházás esetében amennyiben azt az OP szövege nem zárja ki, 
illetve amennyiben a projekt:
• hozzájárul kutatási tevékenységhez , technológiai fejlesztéshez és • hozzájárul kutatási tevékenységhez , technológiai fejlesztéshez és 

innovációhoz
• nagyvállalatok és kkv-k közötti együttműködésben megvalósított beruházások 

különösen az IKT technológiák használatának és min őségének fokozása 
céljából

• foglalkoztatási célú támogatások, munkahelyi képzések , társadalmi 
vállalkozások

Ezeket a GINOP 2-es K+F, 3-as IKT,, illetve 6-os Foglalkoztatási prioritásai 
támogatják.



Felhívás azonosító 
jele

Felhívás tárgya Keret 
Mrd Ft

Meghirdetés 
tervezett ideje

GINOP-8.4.4 - 1.2.3. KKV termelési kapacitásának bővítése (kombinált) 30,00 2015 június

GINOP-8.1.4-2.1.6. Vállalati innováció támogatása (kombinált) 20,00 2015 június

GINOP-8.3.4 – 3.1.2. IKT cégek piacosításának támogatás (kombinált) 1,72 2015 május

GINOP-8.3.4 – 3.1.3. IKT start-up cégek nemzetköziesedése (kombinált) 1,00 2015 július

GINOP-8.3.4.-3.1.4 Informatikai KKV-k nemzetköziesedése (kombinált) 2,50 2015 július

8. Pénzügyi eszközök

GINOP-8.3.4.-3.1.4 Informatikai KKV-k nemzetköziesedése (kombinált) 2,50 2015 július

GINOP-8.3.4.-3.2.4. Felhőalapú vállalati szolgáltatások (kombinált) 1,50 2015 május

GINOP-8.3.4. – 3.2.2. Vállalati folyamatmenedzsment (kombinált) 5,00 2015 május

GINOP-8.3.4. – 3.2.3. Vállalati mobilalkalmazás fejlesztése (kombinált) 2,50 2015 május

GINOP-8.3.4. – 3.2.5. Korszerű IT alkalmazások terjesztése 2,50 2015 
szeptember

GINOP-8.2.4. – 3.4.1. Újgenerációs hozzáférési hálózatok fejlesztése 
(kombinált)

47,40 2015 május

GINOP-8.4.1. KKV versenyképességi hitel 44,00 2015 május

GINOP-8.1.1. Vállalati K+F+I fejlesztési hitel 10,00 2015 május



Gazdaságfejlesztési Programokért Felel ős 
Helyettes Államtitkárság

Új intézményi rendszer – 2014. április 15-től 

Kettős kihívás:

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



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

• Felhívásokkal kapcsolatos közlemények 
elérhetősége

www.palyazat.gov.hu



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 Felel ős Helyettes 

Államtitkárság
1539 Budapest
Postafiók 684.



ÉRDEMES? MIT? MEKKORÁT?

• Mivel foglalkozik a cég? Mire lenne szükség 
hogy több profitra tehessen szert?

Technológiafejlesztés, eszközbeszerzés, 
ingatlanberuházás, kapacitásbővítés, új piac, új 
tevékenység? Termékfejlesztés? Új eljárások 
bevezetése? Innováció? Kutatás-fejlesztés?

Az „ingyen pénz” a legdrágább. 
Ha csak azért indul neki valaki, 

hogy kapjon egy kis pluszt, 
akármire, annak általában az a 
vége, hogy pénz, energia és idő 
befektetésével valami olyat kap 
végül, amit nem tud használni.

Mire van inkább szüksége:
• Új megrendelésekre, 

Hogyan találjuk meg a saját 
irányunkat?

• Tényleg szükséges?
Akkor is belekezdene, ha nem kapna hozzá támogatást? 
Hitelből is akár? Hány százalék támogatástól éri meg?

• Reális a támogatási igény?
Ha Ön befektető lenne, és egy idegen cég jönne hasonló 
gazdasági adatokkal, üzleti tervvel, adna neki pénzt a 
sajátjából? Van elég ideje a projekt ügyeit intézni? Elő 
tudja finanszírozni? 

• Új megrendelésekre, 
munkakapacitásom van – piacra 
jutás

• Új eszközökre, megrendelés 
lenne, csak elég erőforrás nincs 
– kapacitásbővítés

• Hatékonyságra -
szervezetfejlesztés

• Új ismeretekre - képzés
• Több pénzre (likviditás) - hitel



Külső kép

AMIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI

• Honlap
Legyen ☺ Legyen frissítve. Legyenek összhangban a honlapon 
szereplő információk  a pályázatban leírtakkal (cégméret, tevékenység, 
helyszínek).

• Levelezés
Leveleket  figyelni, átvenni, e-mailt nézni. Határidőket mindig betartani.
Érthető megfogalmazás, kitől mit szeretnék  - nem a mennyiséges a Az első benyomás az első 4 
lényeg .

• Azonosíthatóság
Bemutatkozás, névjegy, elérhetőség.
Levelekben hivatkozás, cégnév, pályázat esetén pályázati 
azonosítószám megjelenítése.
Aláírásnál nyomtatottan is szerepeljen az aláíró neve.

• Megjelenés
Amit a kezükből kiadnak, annak legyen formája, legyen strukturált,
áttekinthető.
Hosszabb dokumentumok esetén oldalszám. 
Alkalmazkodás az alkalomhoz.

Az első benyomás az első 4 
másodpercben alakul ki, 

60-80 százalékban 
külsőségek alapján.



Legyünk Képben 

TAPASZTALATCSERE

• Részvétel 
Legyünk ott a vállalkozást érintő workshopon, 
konferencián, egyeztetésen. 

• Véleményezés 
A társadalmi egyeztetés azért van, hogy a 
programok valóban el tudják érni a gazdasági programok valóban el tudják érni a gazdasági 
célokat.    

• Kérdezés 
Nem szükséges mindenhez érteni. 

• Network
Az üzletek 80%-a a kávészünetben születik.

• IMProve
Objektív benchmarking elemzés



Mit jelent egy pályázat? Meddig tart?

ELNYERNI EGY TÁMOGATÁST, AZ CSAK AZ 
ELSŐ LÉPCSŐFOK
• Pályázati szakasz

Válaszunk kifejező címet, mert ezt mindenki látni fogja.  
Pályázat beadása, megfelelő árajánlatok, mellékletek csatolása.
Előre tájékozódnia  feltételekről, mit kell a pályázat mellé 
csatolni, milyen vállalásokat írnak elő a jövőre nézve? 
A nyilvános adatbázisokban szereplő adatok megfelelőek? 
Hiánypótlás – e-mailt, postát figyelni, a határidőt betartani! 

Egy pályázati felhívást 
elolvasni, megérteni, kb. 3-
4 óra. Szenteljék rá az időt, 

egyszer kell, és jó Hiánypótlás – e-mailt, postát figyelni, a határidőt betartani! 
Megkezdés csak beadás után lehet!

• Szerződéskötés
Szerződéskötéshez beadandó dokumentumok. Szerződéskötési 
feltételekre már a döntés kézhezvételétől készülni. Előleg 
igényléséhez a biztosíték rendelkezésre áll? 

• Megvalósítás
Általában 1-2 év van rá. Szerződéskötés után meg kell kezdeni. 
Előrehaladási jelentéseket kell rendszeres időközönként beadni. 
Ha bármi változik a projekt összetételében, szerződésmódosítást 
kell kezdeményezni. Ha bármi késedelem, probléma merül fel, 
érdemes azonnal jelezni.

egyszer kell, és jó 
befektetés. Utána minden 
lépésnél elég az aktuális 

részt megnézni (pl. 
pénzügyi tájékoztató 

kifizetésnél).



Mit jelent egy pályázat? Meddig tart?

HOZZÁ IS KELL JUTNI A PÉNZHEZ
• Finanszírozás

Utófinanszírozás: a kifizetett tételekre lehet kérni a támogatás 
folyósítását, a támogatási mértéknek megfelelően. Bizonyos összeg 
felett biztosítékot kell nyújtani. Előlegre időnként van lehetőség, de 
rendszerint kell mögé biztosítékot adni, és szoros határidő van arra, 
hogy utána számla alapú kifizetési kérelmet adjon be a vállalkozás.

• Ellenőrzések
Dokumentum alapú ellenőrzés  szinte folyamatosan zajlik. Helyszíni 

A pályázat beadásának a 
napjától a fenntartási 

időszak végéig bármikor 
ellenőrizheti hazai vagy EU-

s szerv a projekt ellenőrzés a támogatási összegtől függ.

• Kommunikációs követelmények
Arculati kézikönyvnek megfelelően. A gépeken szerepelnie kell, hogy 
támogatásból valósult meg a beszerzésük. A honlapon fel kell tűntetni, 
hogy a cég kapott támogatást.

• Fenntartási id őszak
A teljes támogatás lehívását követően jellemzően 3 év. Ebben az 
időszakban működtetni kell a projektet: nem adható el vagy bérbe pl. a 
beszerzett eszköz, a vállalkozásnál kell hasznosulnia. Ha vannak 
kötelező vállalások, ebben az időszakban kell teljesíteni. Közben 
rendszeresen fenntartási jelentéseket kell beadni.

s szerv a projekt 
megvalósulását, 

fenntartását, a támogatási 
szabályoknak való 

megfelelést, a vállalkozás 
szabályszerű működését.



Tartalmi kérdések

„MAGADAT ÍROD…”

• Pályázati dokumentáció (levelek, kérelmek, stb.)
Hagyjunk időt magunknak átgondolni és megfogalmazni a 
dokumentáció tartalmát.  
Nem kell spórolni a betűkkel, ki kell tölteni a helyeket, DE a mondani 
valónknak érthetőnek kell lennie. Kerüljük a bonyolult körmondatokat.
Cselekvésre orientált, világos előre haladási irány.   
Alapos indoklással legyen minden alátámasztva.
A leírtak legyenek összhangban a beszámoló, honlap tartalmával. 
Amiről nem írnak, az olyan, mintha nem lenne.

Ha nincs lehetőség 
személyes találkozóra, egy 
vásárló, egy beszállító és 
egy pályázati értékelő is • Költségvetés, árazás, ajánlatok, elszámolások

Olyan költségek kerüljenek betervezésre, amikre szükség van. 
Még ha egyértelműnek tűnik is, miért kell, pár mondatban érdemes 
akkor is indokolni.
Árazás legyen reális, a piaci árnak megfelelő. Ha eltér, legyen 
megindokolva. 
Az árajánlatadónak/beszállítónak legyen háttere (honlap, árbevétel, 
referenciák). 
Önrészt is mellé kell tenni, elő kell finanszírozni.
Árajánlatra vonatkozó formai követelményeknek feleljen meg.
Legyen több árajánlat, még akkor is, ha nem szükséges csak  1-et 
csatolni. 

egy pályázati értékelő is 
csak azon információk 

alapján ítél, amit a 
hivatalos csatornákon elér.



Felkerülni a térképre

…AMI EGY PÁLYÁZATTAL EGYÜTT JÁR
• Pozitív megítéltetés

Nyertes és megvalósított EU-s pályázat: egyfajta 
minősítés, rendezett működés, adminisztráció, 
megbízhatóság

• Fokozott figyelem a m űködésre
Ellenőrzések, számolni kell az EU-s ellenőrzés 
esélyével is. A gazdasági adatait, viselkedését a 
monitoring miatt figyeli a támogató. Adózási és 

Akár pályázóként, akár 
nyertesként ,  akár csak 

beszállítóként kerül be egy 
cég a rendszerbe, a 
központi monitoring 

monitoring miatt figyeli a támogató. Adózási és 
munkaügyi szempontból rendezettnek kell lenni, 
tényleges kifizetéshez köztartozás-mentesség kell.

• Megvalósítási helyszín
Legyen a tevékenység végzésére alkalmas. Legyen 
oda munkavállaló bejelentve. Helyi iparűzési adó.
A dokumentációnak a megvalósítási helyszínen kell 
lennie. 

• Adminisztráció
Legyen meghatározva egy főfelelős.  Legyen neki 
ideje intézni. Informatikához értsen valamelyest.

központi monitoring 
rendszerbe bekerülnek az 

adatai. Az ellenőrző 
hatóságok első körben 

ezekből az információkból 
dolgoznak.



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!A FIGYELMET!



Felhívás 
azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 
keretösszeg

e

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetésének 

módja

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-
1.2.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
termelési kapacitásainak bővítése

80,00 egyszerűsített április

Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Vállalkozásfejlesztés

GINOP-
1.2.2

munkahelyteremtő beruházásainak 
támogatása a szabad vállalkozási 

zónákban

5,00 egyszerűsített április

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



Felhívás 
azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 
keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 
meghirdetéséne

k módja

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje

GINOP-
4.1.1

Épületenergetikai fejlesztések 6,00 standard június

GINOP-
4.1.2

Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva
6,00 standard június

Energia és Foglalkoztatás

hasznosítással kombinálva

GINOP-
4.1.3

Helyi hő- és villamosenergia-
igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal
6,00 standard június

GINOP-
5.1.3

Társadalmi célú vállalkozások 
ösztönzése

6,00 standard június

GINOP-
5.3.3

Jogszerű foglalkoztatást célzó 
szolgáltatásnyújtás támogatása

5,50 standard április


