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Új intézményi rendszer – 2014. április 15-től 

Kettős kihívás:

• 2007-2013 fejlesztési időszak lezárása GOP

• 2014-2020 fejlesztési időszak indítása  GINOP 



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

2020

Foglalkoztatási 

ráta 75%-ra 
emelkedik

K+F szintje a 

GDP 1,8%-ra 
nő

Megújuló 
energia-források 

részaránya 

14,6%-ra nő

Energia-
hatékonyság 

10%-os 
növeléseÜHG- kibocsátás 

legfeljebb 10%-
os növelése 2005-

höz képest

Felsőfokú, ill. 
annak megfelelő 

végzettségűek 
aránya a 30-34 éves 

népességen belül 

30,3%-ra nő

A korai 
iskolaelhagyók 
aránya 10%-ra 

csökken a 18-24 
évesek között

A szegény-
ségben élő 

népesség száma 
450.000 fővel

csökken

EU 2020 célkitűzések



Az EU Bizottsága 2014.08.29-én fogadta el a Partnerségi Megállapodás 

szövegét, amelyet  2014.09.11-én írt alá Budapesten Magyarország 

miniszterelnöke és az Európai Unió Bizottságának elnöke.

Partnerségi 

Megállapodás

GINOP
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Partnerségi 

Megállapodás 

tervezet 
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Magyarország és 
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Megállapodást

Végleges 
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Megállapodás 

benyújtása EU 

Bizottságnak
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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)

• 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



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.



GINOP prioritástengelyek

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

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



Intézkedés Cél Célszereplők

1.1. Vállalkozói 

kultúra 

fejlesztése

Vállalkozói tapasztalatszerzés, tanácsadás, 

mentorálás

Új vállalkozások számára háttér-infrastruktúra 

biztosítása

kkv-k, induló vállalkozások

1.2. Modern üzleti 

infrastruktúra

megteremtése

Az üzleti infrastruktúra (pld. ipari parkok, 

tudásparkok) szolgáltatási színvonalának 

emelése

1.3. Kapacitásbővítés

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 

keresletösztönző 

program

Piacképes és együttműködő kkv szektor 

megteremtése

GINOP 1. 

Kis- és középvállalkozások versenyképességének 

javítása 



Intézkedés Cél Célszereplők

2.1. Vállalati K+I tevékenység 

intenzitásának ösztönzése

K+I aktivitás ösztönzése a tudás-

és  technológia-intenzív 

vállalkozások körében

Innovatív, együttműködésre képes 

vállalkozások, kutatóhelyek

2.2. Stratégiai K+I 

együttműködések 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 megerősítése 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

GINOP 2. 

Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció



Intézkedés Cél Célszereplők

3.1. Versenyképes IKT szektor
Nemzetközi versenyképesség 

erősítése

IKT szektor vállalkozásai, 

vállalatai

3.2. Digitális gazdaság 

fejlődésének előmozdítása

Infokommunikációs termékek és 

szolgáltatások alkalmazásának 

támogatása

Kkv, kamarák, érdekvédelmi 

szervezetek

3.3. Digitális közösségi 

hozzáférés erősítése

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

GINOP 3. 

Infokommunikációs fejlesztések



Intézkedés Cél Célszereplők

A környezet fenntartható és 

erőforrás-hatékony gazdasági 

fejlesztése

A vállalkozások közvetlen 

fajlagos energiaköltségének

csökkentése

kkv

GINOP 4. 

Energia



Intézkedés Cél Célszereplők

5.1. Álláskeresők 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 

résztvevő fiatalok 

elhelyezkedésének segítése

15-24 éves fiatalok

5.3. Alkalmazkodóképesség 

fejlesztése

A belső és külső munkaerő-piaci 

rugalmasság erősítése, jogszerű 

foglalkoztatással kapcsolatos 

tudatosság

Érdekképviseleti szervek

GINOP 5. 

Foglalkoztatás



Intézkedés Cél Célszereplők

6.1. Egész életen át tartó 

tanulás lehetőségéhez 

való hozzáférés

Munkavállalási korú lakosság, 

különösen az alacsony 

képzettségűek javuló 

hozzáférése a munkaerő-piaci 

kompetenciákat javító képzési 

lehetőségekhez

Munkavállalási korú népesség

6.2. Szakképzés felnőttképzés 

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

GINOP 6. 
Versenyképes munkaerő



Intézkedés Cél Célszereplők

Természeti és kulturális  

örökség megőrzése

Megnövekedett turisztikai költés 

a természeti és kulturális 

örökségek gazdaságilag 

fenntartható, a környezettel 

harmonikusan megvalósuló 

fejlesztése révén

GINOP 7. 
Turizmus



GINOP - Éves Fejlesztési Keret

• 1173/2015. (III.24.) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program 2015. évi re szóló éves fejlesztési 

keretének megállapításáról – a www.magyarkozlony.hu 

oldalon megtalálható, 2015. március 24-i közlöny

• Több mint 60 kiírás, több mint 800 Mrd Ft értékben 2015-

ben

• Pénzügyi eszközök (vissza térítendő támogatások) második 

félévtől érhetők el a vállalkozások számára

• Közvetett és közvetlen támogatások a KKV-k részére



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

GINOP-

1.2.2

Mikro-, kis- és középvállalkozások 

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

Vállalkozásfejlesztés



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

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

Energia és Foglalkoztatás



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

http://www.palyazat.gov.hu/
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