GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS OPERATÍV
PROGRAM
2014 - 2020

GINOP-ról általánosságban
•

Magyarország - a Budapestet és Pest megyét magába foglaló Közép-Magyarország Régiót
leszámítva - nem éri el az EU átlag GDP-jének 75%-át konvergencia régiók

•

10 operatív program került kialakításra
(IKOP, EFOP, KEHOP, TOP, VEKOP, KÖFOP, VP, RSZTOP, MAHOP, GINOP)

•

GINOP célja: Hazai vállalkozások fejlesztése és növekedésének elősegítése

•

GINOP prioritástengelyei:
KKV (Mikro-, kis-, és középvállalkozások)
K+I (Kutatás és innováció)
IKT (Infokommunikációs technológia)
Energia
Foglalkoztatás és képzés
Turizmus
Pénzügyi eszközök

Prioritás

Név

Aránya

Összeg

GINOP 1

KKV

17,55%

466,89 Mrd Ft

GINOP 2

K+I

18,73%

498,08 Mrd Ft

GINOP 3

IKT

6,17%

164,23 Mrd Ft

GINOP 4

Energia

2,50%

66,57 Mrd Ft

GINOP 5

Foglalkoztatás és képzés

23,30%

619,73 Mrd Ft

GINOP 6

Turizmus

5,63%

149,81 Mrd Ft

GINOP 7

Pénzügyi eszközök

26,12%

694,43 Mrd Ft

100,00%

2 659,74 Mrd Ft

ÖSSZESEN

GINOP 1. prioritás: KKV
•

•

Kiindulási problémák: kkv-k tőkehiánya és elmaradott infrastruktúrája, alacsony vállalkozói
hajlandóság, mindennapi üzleti gyakorlatokhoz szükséges alapismeretek hiánya, az
együttműködési hajlandóság és hatékonyság alacsony szintje
Cél: mikro-, kis-, középvállalkozások versenyképességének javítása

Vállalkozói kultúra elterjesztése
Cél: új inkubátorházak létrehozása és meglévő inkubátorházak fejlesztése, illetve az érintett
vállalkozások szolgáltatáspalettájának bővítése és fejlesztése
Célcsoport és kedvezményezett: inkubátorházak, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó gazdasági
társaságok
Támogatás igényelhető: az infrastrukturális kapacitások kialakításához és fejlesztéséhez, a
szolgáltatótevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez, továbbá
a szolgáltatások bővítéséhez, minőségének javításához szükséges tevékenységek végzéséhez

GINOP 1. prioritás: KKV
A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése (I.)
Cél: a vállalkozások számára fejlett üzleti infrastruktúrát és az ahhoz kapcsolódó üzleti
szolgáltatásokat biztosítani
Célcsoport és kedvezményezett: már működő, a vállalkozások számára üzleti infrastruktúrát és
ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. iparterületeket, ipari és tudományos
parkokat, valamint logisztikai központokat működtető szervezetek)
Támogatás igényelhető meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztésére, illetve a
szolgáltatások bővítésére, a minőségi színvonal emelésére, már meglévő logisztikai kapacitások
továbbfejlesztésére (pl. közlekedési eszközök között átrakás feltételei), szolgáltatások bővítése
A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése (II.)
Cél: a vállalkozások termék- és szolgáltatásfejlesztésének és a piacokon való megjelenésének
támogatása
Célcsoport és kedvezményezett: stabil növekedési kilátásokkal rendelkezők kkv-k
Támogatás igényelhető: modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával
ellátott telephelyek kialakítására

GINOP 1. prioritás: KKV
Piacképes és együttműködő kkv-szektor megteremtése
Cél: a klaszterek és egyéb hálózatok szervezeti működésének javulása, valamint az akkreditált
(Innovációs) Klaszterek és tagvállalatainak kiemelt segítése az új nemzetközi piacokra történő
eredményes belépés érdekében
Célcsoport és kedvezményezett: beszállítói integrátorok és kkv-beszállítók
Támogatás igénylehető: a (kül)piacra jutás (marketing, márkaépítés, piaci betörés, üzleti
kapcsolatfelvétel, külföldi kiállításon való részvétel, cégprezentáció, önálló árubemutató stb.)
elősegítésére

GINOP 2. prioritás: K+I
•

•

Kiindulási problémák: mind a hazai infrastrukturális elemek elavultsága, mind pedig a
nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódás elégtelen, alacsony a hazai
részvétel és aktivitás mértéke az európai KFI programokban, a start-up és spin-off cégek
tevékenysége gyakran a kezdeti szakaszban elakad a fejletlen innovációs ökoszisztéma
következtében
Cél: K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében

K+I tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása
Cél: innovatív vállalkozások ösztönzése
Célcsoport és kedvezményezett: innovatív vállalkozások (KKV-on a fókusz)
Támogatás igénylehető: az innovatív vállalkozások házon belüli, vagy együttműködésben
végzett prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésére

GINOP 2. prioritás: K+I
K+I beruházások támogatása – együttműködés és hálózatosodás
Cél: stratégiai K+I hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező
vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között
Célcsoport és kedvezményezett: innovatív vállalkozások, közfinanszírozású, illetve a
nonprofit kutatóhelyek
Támogatás igénylehető: a vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek
közötti kapcsolatok kialakítására, továbbá a termék- és szolgáltatásfejlesztések érdekében
történő együttműködésre
Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése
Cél: A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020 részvétel a közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek, valamint a vállalkozások körében
Célcsoport és kedvezményezett: közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, vállalkozások
(illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések)
Támogatás igénylehető: a hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztésére,
korszerűsítésére

GINOP 3. prioritás: IKT
•
•

Kiindulási problémák: digitális készségek hiánya, alacsony kkv IKT affinitás, elégtelen
infrastruktúra
Cél: kkv-k versenyképes fejlesztése az IKT infrastruktúra, alkalmazások és eszközállomány
javításán keresztül

Versenyképes IKT szektor
Cél: a hazai IKT ágazat innovációs, termék és szolgáltatásfejlesztési, hálózatosodási, valamint
nemzetközi versenyképességének javítása, az exportbevételek növelése
Célcsoport és kedvezményezett: hazai kkv IKT vállalkozások
Támogatás igényelhető: (Exportpotenciál javító) IKT beruházások és az ehhez szükséges
szakemberek képzésének megvalósítására
Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a kkv-knál
Cél: a kkv-k informatizáltságának növelése
Célcsoport és kedvezményezett: a hazai kkv-k
Támogatás igényelhető: IKT alkalmazások, eszközök és szolgáltatások (pl. integrált vállalatirányítási
rendszerek, web/felhő alapú szolgáltatási rendszerek stb.) fejlesztésére, bevezetésére

GINOP 4. prioritás:
Energia
• Kiindulási problémák: pazarló épületállomány
•

Cél: alacsony széndioxid-kibocsátású termelés terjedésének előmozdítása

Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése
Cél: Közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése által
Célcsoport és kedvezményezett: alacsony energiahatékonyságú infrastruktúrával rendelkező
gazdasági társaságok (kkv-k)
Támogatás igénylehető:
•épületek energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása (pl. hőszigetelés, nyílászáró
csere, hővisszanyerő szellőzés), fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése (pl. hőtermelők cseréje), megújuló energia hasznosításának fejlesztése (pl.
napkollektor, biomassza, hőszivattyú, geotermikus energia, vízenergia, napelem),
•gazdasági-termelési folyamat energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrás
felhasználásával (például napelem, napkollektor, biomassza, vízenergia alkalmazása és
hulladékhő hasznosítása)

GINOP 5. prioritás: Foglalkoztatás és
képzés
• Kiindulási problémák: magas inaktivitás, fiatalok elhelyezkedése nehéz, rugalmatlan
•

munkaerőpiac, kevés használható tudás
Cél: piacképes munkaerő, rugalmas foglalkoztatás, képzett dolgozók

Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése
Cél: különösen az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők növekvő körének munkaerőpiaci
integrációja, társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásai erősödése,
munkanélküliek és inaktívak széles körben hozzáférjenek a nem állami szervezetek által
szervezett munkaerőpiaci programokhoz
Célcsoport és kedvezményezett: alacsony iskolai végzettségűek, hátrányos helyzetű
álláskeresők, NFSZ, NFSZ munkavállalói, munkáltatók, kkv-k
Támogatás igénylehető: munkaerőpiaci képzés, közvetítés, munkaerőpiaci szolgáltatások
fejlesztésére

GINOP 5. prioritás: Foglalkoztatás és
képzés
Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja
Cél: sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő (ún. NEET) fiatalok
Ifjúsági Garanciához való hozzáférése, Jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő
vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében
Célcsoport és kedvezményezett: 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek részt
szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat,
gyakornoki helyet kialakító vállalkozások, illetve a vállalkozást indító fiatalok
Támogatás igénylehető: gyakornokok bére, mentorok díjazása, a gyakornoki hely kialakítása
Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása
Cél: A munkaerőpiaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő
aktivitásának és tudatosságának növekedése
Célcsoport és kedvezményezett: vállalkozások, szövetkezetek, civil szervezetek, államigazgatási
szervek, közintézmények
Támogatás igénylehető: rugalmas munkaszervezési módszerek elsajátítása, a munkahelyi
egészség és biztonság fejlesztése

GINOP 5. prioritás: Foglalkoztatás és
képzés
Egész életen át tartó tanulás
Cél: munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a
munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális képzési lehetőségekhez
Célcsoport és kedvezményezett: kkv-k, államigazgatási szervek, háttérintézmények
Támogatás igénylehető:
•alacsony képzettségűekre és közfoglalkoztatottakra fókuszáló célzott képzési,
kompetenciafejlesztési programokra
•általános, mindenki számára elérhető munkaerőpiaci, illetve az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciák fejlesztésére
•munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak fejlesztésére
•munkavállalók munkahelyi képzésének támogatására

GINOP 6. prioritás: Turizmus
•
•

Kiindulási problémák: alacsony turisztikai költés
Cél: kreatív turisztikai kínálat

Természeti és kulturális örökség megőrzése
Cél: turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken
Célcsoport és kedvezményezett: költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil
szervezetek, egyházi jogi személyek, vállalkozások
Támogatás igénylehető: Egyedi műemlékek helyszínei, nevesített gyógyhely helyszínek, Balaton
kiemelt üdülőkörzet területe tartoznak a program hatókörébe. Fenntartható turisztikai
termékeket, hálózatos fejlesztéseket, tematikus utak létrehozása. (Ilyen fejlesztések lehetnek
például kastélyokat, várakat bemutató tematikus utak, kulturális világörökségi helyszínek
bemutatása, kegyhelyek hálózatai vagy zarándokutak, kerékpárútvonal-hálózat fejlesztése,
nemzeti szintű természetjáró program megvalósítása)

GINOP 7. prioritás: Pénzügyi eszközök
•
•

Kiindulási problémák: KKV-k tőkehiánya
Cél: hozzáférés javítása a finanszírozáshoz

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása
Cél: Kkv-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása
Célcsoport és kedvezményezett: a pénzügyi közvetítők szolgáltatásait igénybe vevő főként
termelő és szolgáltató kkv-k
Program eszközei:
•Hitel, lízing és faktoring
•Kombinált termékek
•Tőkeprogramok
•Garancia eszközök

Hamarosan nyíló pályázatok
Feldolgozóipari eszközbeszerzés és kapacitásbővítés támogatása
•

Cél: a feldolgozóiparban működő vállalkozások technológiai korszerűsítése eszközbeszerzés
támogatásával (önmagában infrastruktúra-fejlesztés nem támogatott)

•

Igénylehető támogatás összege: 10–100 millió Ft

•

Támogatási intenzitás: maximum 50%

•

Kritériumok:
kkv
a 2013-as évben az átlagos statisztikai létszám minimum 10 fő
a teljes árbevételük legalább fele a fejlesztéssel érintett iparágból származik

•

Keretösszeg: 8,5 Mrd Ft (kb. 200 nyertes pályázó)

Hamarosan nyíló pályázatok
Feldolgozóipari kis-, és középvállalkozások nemzetközi piacra
jutásának támogatása
•

Cél: a feldolgozóipari vállalkozások magas feldolgozottságú, végfogyasztásra alkalmas termékekkel
tudjanak megjelenni a külföldi piacokon, vásárokon, a kiállítási, regisztrációs díjak, installációk, többször
használatos marketing eszközök támogatásán keresztül

•

Igénylehető támogatás összege: 3-7 millió Ft

•

Támogatási intenzitás: 50-70%

•

Kritériumok:
a pályázóknak kapcsolatot kell tartani a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. képviseletével
idegen nyelvű honlapot kell üzemeltetni

•

Keretösszeg: 1,5 Mrd Ft

Hamarosan nyíló pályázatok
Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek támogatása
•

Cél: a kismamák foglalkoztatásának javítása, a munkaszervezési módszerek javítása, a vállalatok
működéséhez igazodó rugalmas munkaszervezési módszerek bevezetése, családbarát munkahelyi
környezet kialakítása

•

Igénylehető támogatás összege: 2-15 millió Ft

•

Támogatási intenzitás: maximum 100%

•

Keretösszeg: 4 Mrd Ft

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Mlynarik Miklós
üzletágvezető
vállalkozásfejlesztési üzletág

