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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 üvegházhatású 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 növelése 

 ÜHG 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 



  Operatív Program millió Euró Mrd Ft 

  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)  8 813 2 733 

  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 927 288 

  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3 971 1 231 

  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3 920 1 216 

  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 3 785 1 174 

  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 3 070 952 

  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 935 290 

  Vidékfejlesztési Program (VP) 4 174 1 294 

  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 51 16 

  Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 111 34 

         + közvetlen területalapú támogatások 7 643 2 370 

  összesen 37 400 11 598 

Operatív programok áttekintése 



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 

Energia-
hatékonyság és 

megújuló energia 

Foglalkoztatási 
programok 

Gyakornoki 
programok 

Munkahelyi 
rugalmasság 

Képzés és átképzés 

Természeti és 
kulturális örökség 

megőrzéses 

 

1. KKV 

 ≈ 494  

Mrd Ft 

 

 

2. K+F+I 

≈ 527  

Mrd Ft 

 

 

3. IKT 

≈ 142  

Mrd Ft 

 

 

4. Energia 

≈ 70  

Mrd Ft 

 

5. és 6. 

Foglalkoztatás 

és képzés 

≈ 670 Mrd Ft 

7.Turizmus 

≈ 113 

 Mrd Ft 

 

8. Pénzügyi eszközök ≈ 693 Mrd Ft 

 



Stratégiai célok 

KKV stratégia 
2014-2020 
 

A Kormány stratégiai partnernek 

tekinti a hazai kis- és 

középvállalkozásokat, és 

rájuk kívánja építeni a 

foglalkoztatás bővítését és a 

gazdaság felpörgetését. 

 

A KKV-k részére növekedési 

potenciált a közeljövőben 

elsősorban az export 

bővítése jelent. 

 

 

Az 50 főnél többet foglalkoztató KKV-k 
árbevételének exportból származó 

részaránya a 2011. évi 25 %-ról 2020-ra 50 %-
ra emelkedjen 

A hazai KKV-k EU-n kívüli exportjukat 1 %-ról 
3%-ra növeljék 2020-ig 

Támogatott beszállítói integrátori programok 
indítása 

A 10 főnél többet foglalkoztató KKV-k fele 
vegyen részt valamilyen hazai vagy 

nemzetközi hálózatos együttműködésben 



A GINOP 1. prioritásban  

eddig megjelent felhívások 

Felhívás azonosító 

jele 
Felhívás neve 

Keretösszeg 

(Mrd Ft) 

Felhívás meg-

hirdetésének módja 

GINOP-1.2.1-14 
Mikro-kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

(lezárva) 
32,4 egyszerűsített 

GINOP-1.2.1-15 
Mikro-kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése  

(Felfüggesztve 2015.szept.18.) 
81 standard 

GINOP-1.2.2-15 
Mikro-kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása  (Felfüggesztve 2015. február 22.) 
39 egyszerűsített 

GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 6,00 standard 

GINOP-1.2.5-15 
Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 

(Felfüggesztve 2015. február 22.) 
6,00 standard 

GINOP-1.3.1-14 
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

(lezárva) 
0,48 egyszerűsített 

GINOP-1.3.1-15 
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

(Felfüggesztve 2015.február 22.) 
5,00 egyszerűsített 

GINOP-1.3.2-15 
Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás- 

nyújtásának támogatása 
2,00 standard 

GINOP-1.3.3-16 
Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása 
20,00 standard 

GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése (lezárva) 2,00 standard 

GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program (lezárva) 8,35 kiemelt 



A GINOP 1. prioritásban  

tervezett felhívások 2016-ra (ÉFK szerint) 

Felhívás azonosító 

jele 
Felhívás neve 

Keretösszeg 

(Mrd Ft) 

Felhívás meg-

hirdetésének módja 

GINOP-1.1.2-

VEKOP-16 

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, 

vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések 

biztosítása révén 

4,3 

(VEKOP: 

0,29) 

kiemelt 

GINOP-1.1.3-16 
Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése 

érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása 
2,35 kiemelt 

GINOP-1.1.4-16 

A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari 

KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi 

versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából 

1,7 kiemelt 

GINOP-1.1.5-16 
Vállalkozásfejlesztési és inkubációs szolgáltatók ernyőszervezetének 

létrehozása, minősítési rendszer kialakítása 
1,00 kiemelt 

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 24,00 standard 

GINOP-1.2.2-16 
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 
21,00 egyszerűsített 

GINOP-1.2.3-

8.3.4-16 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása kombinált hiteltermék keretében) 
37,5 egyszerűsített 

GINOP-1.2.6-

8.3.4-16 

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált 

hiteltermékkel 
50,00 standard 

GINOP-1.2.7-16 
Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek 

támogatása 
33,57 standard 



 

 

 

Ipari parkok fejlesztése 

GINOP-1.2.4-16 

 

 • A kiírás célja: a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az 

elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen 

fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel 

versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon. 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 6 Mrd Ft 

• Pályázók köre: Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosai és egyben a 

cím birtokosai az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint. 

• Beadási időszak: 2016.05.17.-2018.05.17. 

• Igényelhető támogatás: 10–100 millió Ft  

• Támogatás mértéke: 50 % (SZVZ-ben 70%) 

• Támogatható tevékenységek köre:   

 
 Új eszközök, berendezések, IT fejlesztés, hardver-szoftver (önállóan is) 

 Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, átalakítása, közlekedőfelület kialakítása (nem önálló) 

 Új, közös használatú épület építése és épületgépészet közös szolgáltatások nyújtásához 

 



 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások  

piaci megjelenésének támogatása (FELFÜGGESZTVE) 

GINOP-1.3.1-15 

 

 
• A kiírás célja: a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci 

marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci 

versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által. 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 Mrd Ft 

• Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások 

• Beadási időszak: 2016.02.22.-2017.06.22. 

• Igényelhető támogatás: 1,5 - 20 millió Ft  

• Támogatás mértéke: 50% 

• Támogatható tevékenységek köre: 

 
 Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel(önállóan is) 

 Külföldi árubemutató szervezése (önállóan is) 

 Piacra jutás támogatása, IT-fejlesztés, tanácsadás, piackutatás (nem önálló) 

 Innovációs tanácsadás (nem önálló) 

 



 

 

 

Professzionális klaszterszervezetek  minőségi  

szolgáltatás-nyújtásának támogatása 

GINOP-1.3.2-15 

 

 

• A kiírás célja: a stabil szakmai és gazdálkodási múlttal rendelkező, fejlődőképes klaszterek 

támogatása, a klasztermenedzsment szervezetek által a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások 

minőségi színvonalának emelésével és ezáltal a nemzetközi piacra jutás elősegítésével. 

 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 2 Mrd Ft 

• Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek a támogatási kérelem benyújtási 

időpontjában érvényes Akkreditált Klaszter nevében – amely kizárólag feldolgozóipar vagy megújuló 

energiaipar területén működik– nyújtanak be támogatási kérelmet 

• Beadási időszak: 2016.02.01.-2018.02.01. 

• Igényelhető támogatás: 5 - 50 millió Ft  

• Támogatás mértéke: 50% 

• Támogatható tevékenységek köre: 
 Nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó klaszter menedzsment szolgáltatások (önállóan is) 

 IT fejlesztés (nem önálló) 

 Licenc, adatbázis beszerzés, képzés (nem önálló) 

 Adminisztrációs feladatok (nem önálló) 



 

 

 

Beszállítói integrátorok  

és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása  

GINOP-1.3.3-16 

 

 

• A kiírás célja: a beszállító KKV-k támogatása annak érdekében, hogy elősegítsük az értékláncba 

történő belépésüket és beszállítói pozíciójuk elmélyülését. A beszállítói lánc különböző szintjein álló 

szereplők (integrátor és beszállító kkv-k) konzorciumai részesülhetnek támogatásban. 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 20,00 Mrd Ft  

• Pályázók köre:  mikro-, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok (csak beszállítói integrátorként) konzorciuma.  

• Beadási időszak: 2016.10.04.-2018.10.04. 

• Igényelhető támogatás: 300 – 1000 millió Ft 

• Támogatás mértéke: 50 % (regionális támogatási térkép szerint) 

• Támogatható tevékenységek köre:   

 

 Információs technológia fejlesztés (önállóan is  támogatható) 

 Új eszköz beszerzése (önállóan is és csak KKV-k) 

 Tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele; Képzés (önállóan is és csak KKV-k) 

 Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység (önállóan is és csak KKV-k) 

 Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkatárs foglalkoztatása (beszállítói integrátorok esetében/önállóan is) 

 Új eszköz beszerzése (integrátor vállalat esetében és önállóan nem!) 

 Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése, az ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how (önállóan nem) 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (az összköltség max.25%-a / önállóan nem)  

 Projektkoordinációs feladatok ellátása (az integrátor vállalat esetében / önállóan nem) 



KKV-k fejlesztése  

… néhány aktuálisan (2016-ban) várható felhívás 

Felhívás azonosító 

jele 
Felhívás címe 

Felhívás 

kerete 

(Mrd Ft) 

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

 

24 

 

GINOP-1.2.2-16 
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 
21 

 

GINOP-1.2.3-16 – 

8.3.4-16 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása kombinált hiteltermék keretében 
37,50 

 

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

 

Élelmiszeripai komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 50,00 

GINOP-1.2.7-16 
Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek 

támogatása 
33 



GINOP 1.: KKV-k fejlesztése  

… kiemelt felhívások  

Felhívás azonosító 

jele 
Tervezett felhívás (2016) aktuális (2016.október) ÉFK szerint 

Felhívás 

kerete 

(Mrd Ft) 

GINOP-1.1.2-

VEKOP-16 

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, vállalkozói 

mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén 

4,30  

VEKOP:0,29 

GINOP-1.1.3-16 
Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése 

érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása 
2,35 

GINOP-1.1.4-16 

A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari 

KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi 

versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából 

1,70 



 

 

 

Mikro-, kis és középvállalkozások  

kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

GINOP-1.2.2-16 (TERVEZET) 

 

 

• A kiírás célja: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének erősítése, munkahelyek 

megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi 

felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést 

kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai 

felkészültséget, versenyképességet. A megvalósításra max.12 hónap áll rendelkezésre. 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 21 Mrd Ft 

• Pályázók köre: mikro, kis- és középvállalkozások 

• Eljárásrend: egyszerűsített 

• Igényelhető támogatás: 5 – 25 millió Ft  

• Támogatás mértéke:  maximum 50 % (regionális beruházási támogatás esetén, és régiónként eltérő) 

   maximum 45% (megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnál) 

        Támogatható tevékenységek köre:   
 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (önállóan támogatható) 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (önállóan nem) 

 Információs technológia fejlesztés (önállóan nem) 

 Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlap készítés  

 



 

 

 

Mikro-, kis és középvállalkozások  

termelési kapacitásainak bővítése 

GINOP-1.2.1-16 (TERVEZET) 

 

 

• A kiírás célja: a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak 

bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából 

lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek 

kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, 

fenntartására. A megvalósításra 18 hónap áll rendelkezésre. 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 24 Mrd Ft 

• Pályázók köre: mikro, kis- és középvállalkozások 

• Eljárásrend: standard 

• Igényelhető támogatás: 25 – 250 millió Ft  

• Támogatás mértéke: minimum 35% - maximum 50 % (régiónként és vállalkozási mérettől függően eltérő) 

• Támogatható tevékenységek köre:   

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (önállóan támogatható) 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (önállóan nem) 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem) 

 Információs technológiafejlesztés (önállóan nem) 

 Új eszközökhöz, gépekhez új technológiai rendszerek kialakításához gyártási licenc, know-how beszerzése  

 



Hangsúlyos K+F+I 

18% 

19% 

5% 
3% 19% 

5% 

4% 

27% 

1. Kkv-k versenyképességének javítása

2. Kutatás, technológiai fejlesztés és
innováció

3. Infokommunikációs fejlesztések

4. Energia

5. Foglalkoztatás

6. Versenyképes munkaerő

7. Turizmus

8. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások
fejlesztése



A GINOP 2. prioritásban (K+F+I) 

megjelent felhívások 

Felhívás azonosító 

jele 
Felhívás neve 

Felhívás 

keret- összege 

(Mrd Ft) 

Felhívás meg-

hirdetésének módja 

GINOP-2.1.1-15 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása  

(Felfüggesztve 2016.január 11.) 
72 standard 

GINOP-2.1.3-15 Iparjog 1,00 egyszerűsített 

GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher 3,00 egyszerűsített 

GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) 5,00 standard 

GINOP-2.1.7-15 
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés  

(Felfüggesztve 2016. április 15-től) 
35,00 standard 

GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések  93,50 standard 

GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 66,00 standard 

GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 25 standard 

GINOP-2.3.4-15 
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra 

fejlesztése 
25,00 standard 

GINOP-2.3.6-15 
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt,  

2. fázis (Lezárult) 
40,05 kiemelt 



 

 

 

Iparjog 

GINOP-2.1.3-15 

 

 • A kiírás célja: a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló 

újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit 

tevékenységek  támogatása 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 Mrd Ft 

• Pályázók köre: mikro, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, illetve azok jogi 

személyiséggel rendelkező intézményei, non-profit gazdasági társaságok 

• Beadási időszak: 2015.09.24.-2017.09.25. 

• Igényelhető támogatás: 0,2–6 millió Ft  

• Támogatás mértéke: max. 100 % 

• Támogatható tevékenységek köre:   
 Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások 

 Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek 

 Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek 

 



 

 

 

Innovációs voucher 

GINOP-2.1.4-15 

 

 
           A kiírás célja: a kkv-k és feltalálók K+I tevékenységének ösztönzése és elősegítése 

innovációs szolgáltatások vásárlásának támogatásával, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti 

tudástranszfer előmozdítása. Ezáltal a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. Cél, a támogatási igény 

benyújtását megelőzően GINOP forrásból K+F+I tevékenységet nem végző, de piacképes termékkel, technológiával vagy 

szolgáltatással rendelkező mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba oly módon, hogy a voucher 

segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék.  

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 3 Mrd Ft 

• Pályázók köre: mikro, kis- és középvállalkozások 

• Beadási időszak: 2016.11.30- 2018.11.30.  

• Igényelhető támogatás: 1 – 5 millió Ft)  

• Támogatás mértéke: projekttől függően 50-75% 

• Támogatható tevékenységek köre: innovációs támogató  szolgáltatások igénybevétele (Külső szakértő 

szervezet által nyújtott innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet folyamatos vagy 

időszakosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési 

tevékenységéhez pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz). 
 

 



 

 

 

Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) 

GINOP-2.1.5-15 

 

 • A kiírás célja: az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át támogassa az innovatív startup 

vállalkozásokat a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a befektetésre 

való alkalmasság elérésében 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 Mrd Ft 

• Pályázók köre: Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság 

• Beadási időszak: 2016.04.25.-2018.04.25. 

• Igényelhető támogatás: 300-600 millió Ft  

• Támogatás mértéke: 80% 

• Támogatható tevékenységek köre: 
 A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység 

 Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység 

 Címzettek (start-up-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 



 

 

 

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések  

GINOP-2.2.1-15 

 

 
• A kiírás célja: a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, 

stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte 

céljából 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 93.5 Mrd Ft  

• Pályázók köre:  KKV-k, illetve nagyvállalatok, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági 

társaságok, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi 

felsőoktatási intézmények.  

• Beadási időszak: 2015.11.30.-2017.11.30.  

 

• Igényelhető támogatás: 350 – 2000 millió Ft 

• Támogatás mértéke: projekttől függően 25-100 % 

• Támogatható tevékenységek köre:   

 Alapkutatás (önállóan is  támogatható) 

 Ipari kutatás 

 Kísérleti fejlesztés  

 Eszközbeszerzés 

 Infrastruktúra fejlesztés 

 Immateriális javak beszerzése 

 Projekt előkészítési tevékenység, Projektmenedzsment tevékenység 



 

 

 

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

GINOP-2.3.2-15 

 

 
• A kiírás célja: a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy 

nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági 

központok („center of  excellence”) jöjjenek létre 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 65 Mrd Ft 

• Pályázók köre: Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek; egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények; állami többségi 

tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 

• Beadási időszak: 2015.11.16.-2017.11.15. 

• Igényelhető támogatás: 500-1500 millió Ft 

• Támogatás mértéke: max. 100% 

• Támogatható tevékenységek köre: 
 Önállóan támogatható 

• Kutatási tevékenység 

 Önállóan nem támogatható 

• Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez 

kapcsolódnak 

• Projekt előkészítési tevékenység 

• Projektmenedzsment tevékenység 

• Szolgáltatás igénybevétele tevékenység 



 

 

 

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 

hálózatosodás 

GINOP-2.3.3-15 

 

 
• A kiírás célja: a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák 

hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a 

nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 25 Mrd Ft 

• Pályázók köre: Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek; egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények; állami többségi 

tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 

• Beadási időszak: 2015.11.16.-2017.11.15. 

• Igényelhető támogatás: 50-1000 millió Ft 

• Támogatás mértéke: max. 100% 

• Támogatható tevékenységek köre: 
 Önállóan támogatható 

• A tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek 

 Önállóan nem támogatható 

• A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

• Projekt előkészítési tevékenység 

• Projektmenedzsment tevékenység 

• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele 

• Szolgáltatás igénybevétele tevékenység 



 

 

 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási 

infrastruktúra fejlesztése 

GINOP-2.3.4-15 

 

 

• A kiírás célja: olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas  az ipari 

partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások 

fejlesztésére, termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, melynek eredményeként az érintett termékek 

piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 25 Mrd Ft 

• Pályázók köre: Kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok; kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági 

társaságok; költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei melyek 

kutatóhelynek minősülnek; egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények 

• Beadási időszak: 2016.04.04.-2018.04.04. 

• Igényelhető támogatás: 4-8 milliárd Ft 

• Támogatás mértéke:  projekttől függően  25-100% 

• Támogatható tevékenységek köre: 
 Önállóan támogatható 

• Alapkutatás 

• Ipari kutatás 

• Kísérleti fejlesztés 

 Önállóan nem támogatható 
• Projekt előkészítési tevékenység 

• Projektmenedzsment tevékenység 

• Infrastruktúra fejlesztés 

• Eszközbeszerzés 



A GINOP 3. prioritásban (IKT) 

megjelent és 2016-ban várható KKV felhívások 

Felhívás azonosító 

jele 
Felhívás neve 

Felhívás 

keret- összege 

(Mrd Ft) 

Felhívás meg-

hirdetésének módja 

GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 8 standard 

GINOP-3.1.2-

8.2.4-16 

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro- kis- és 

középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások 

piacosításának , nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 

4,50 egyszerűsített 

GINOP-3.2.2-

8.2.4-16 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú 

online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 
17,50 egyszerűsített 

GINOP-3.2.4-

8.2.4-16 

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

fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 
2,00 standard 

GINOP-3.2.6-16 Versenyképes iparvállalatok termelésének digitalizálása 2,00 standard 



A GINOP 3. prioritásban 

megjelent kiemelt felhívások 

Felhívás azonosító 

jele 
Felhívás neve 

Felhívás 

keret- összege 

(Mrd Ft) 

Felhívás meg-

hirdetésének módja 

GINOP-3.1.1-

VEKOP-15 

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés 

ösztönzése és támogatása 

5,50 

(ebből 

VEKOP: 1,62) 

kiemelt 

GINOP-3.1.3-15 
IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori 

hálózat kialakítása 
2,50 kiemelt 

GINOP-3.2.1-15 
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-

fejlesztő program KKV-knak 
2,00 kiemelt 

GINOP-3.3.1-16 
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése 
5,00 kiemelt 

GINOP-3.4.2-

VEKOP-15 
Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 

2,86 

(ebből 

VEKOP: 0,86) 

kiemelt 

GINOP-3.4.3-

VEKOP-15 

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 

teljesítményének növelése 

4,29 

(ebből 

VEKOP: 1,29) 

kiemelt 

GINOP-3.4.4-16 
Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó 

feladatok ellátása 
1 kiemelt 



A GINOP 4. prioritásban (ENERGIA) 

2016-ra tervezett felhívás 

Felhívás azonosító jele Felhívás neve 

Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft) 

Felhívás meg-

hirdetésének módja 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 

fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 
59,45 egyszerűsített 



 
 
 

GINOP 5. prioritás (FOGLALKOZTATÁS) 

elérhető felhívások 2016 
 
. 
 

Azonosító Cím 
Megjelenés 

időpontja 

Keret 

(Mrd Ft) 
Eljárásrend 

GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 2016 június 6,00 egyszerűsített 

GINOP-5.3.2-16 

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia 

régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási 

módszerek bevezetése a munkáltatóknál 

2016.02.26. 5 egyszerűsített 

GINOP- 

5.2.3-16 

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási 

költségeinek támogatása 
2016.04.05. 2.9 egyszerűsített 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 2016. február 25,34 egyszerűsített 

GINOP-5.3.3-15 
Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás 

támogatása 
2015 augusztus 3,50 standard 

GINOP- 

5.3.4-16 
A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2016.06.29. 2 standard 



 
 

GINOP 5. prioritás (FOGLALKOZTATÁS) 

felhívások megjelenés előtt 
 

Azonosító Cím 
Keret 

(Mrd Ft) 
Eljárásrend 

GINOP- 

5.1.4-16  
Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 5 standard 

GINOP-5.1.5-16 
Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak 

támogatása 

 

6 

 

standard 

GINOP- 

6.1.5-16  

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói 

számára 
10 standard 

GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 
 

4 

 

egyszerűsített 



 
GINOP 6. prioritás (VERSENYKÉPES MUNKAERŐ)  

megjelent felhívások  
 

Azonosító Cím 
Keret 

(Mrd Ft) 
Eljárásrend 

GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30 kiemelt 

GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése 2.49 kiemelt 

GINOP-6.2.1 

VEKOP-15 

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése 

programjában (PIAAC) 

1,10 

(ebből VEKOP: 

0,30) 

kiemelt 

GINOP-6.2.2-

VEKOP-15 
A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 

1,80 

(ebből VEKOP: 

0,49)   

kiemelt 

GINOP-6.2.4-

VEKOP-16 

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint 

tartalmának fejlesztése 

7,00 

(ebből VEKOP: 

1,92) 

kiemelt 



 
GINOP 6. prioritás (VERSENYKÉPES MUNKAERŐ) 

felhívások megjelenés előtt  
 

Azonosító Cím 
Keret 

(Mrd Ft) 
Eljárásrend 

GINOP- 

6.1.4-16 
Munkaerő piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban 2.5 standard 

 

GINOP- 

6.1.5-16  

 

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói 

számára 
10 standard 

GINOP- 

6.1.6-16  

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 

munkavállalói számára 
 20   kiemelt 

GINOP-6.2.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 12,5 kiemelt 

GINOP-6.2.5-

VEKOP-16 
Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása 

6,00 

(ebből VEKOP: 

1,60) 

kiemelt 

GINOP- 

6.1.3-16 
Idegen nyelvi készségek fejlesztése 15 kiemelt 



 
 

GINOP 7. prioritás (TURIZMUS) 

megjelent felhívások  

 
Azonosító Cím 

Megjelenés 

időpontja 

Keret 

(Mrd Ft) 
Eljárásrend 

GINOP- 

7.1.1-15  

Nemzeti Kastély – és Várprogram turisztikai célú 

fejlesztéseinek támogatása 

 

2015.08.27. 

 

33 

 

kiemelt 

 

GINOP-7.1.2-

15  
Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 2015.12.18. 

 

22.3 

 

 

kiemelt 

 

GINOP-7.1.3-

15  

 

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 

(lezárva 2016.okt.7.) 

 

2015.11.20. 

 

13.9 

 

 

standard 

 

GINOP - 

7.1.4-16 

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése 

(lezárva 2016.okt.7.) 
2016.06.17.   7.3 standard 

GINOP- 

7.1.5-16  
Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 

 

2016.03.22.  

  

 4.5   

 

standard 

 

GINOP-7.1.6-

16 

 

Világörökségi helyszínek fejlesztése 

 

2016. 10.10 

 

11.5 

 

standard 

 



 
 

GINOP 7. prioritás (TURIZMUS) 

megjelenés előtt álló felhívás 

 

Azonosító Cím 
Megjelenés 

időpontja 

Keret 

(Mrd Ft) 
Eljárásrend 

GINOP- 

7.1.7-16 

 

Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése 

 

2016.  

III. negyedév 
2.5 standard 



 
 

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritásról… 
 
 



A pénzügyi eszközök indikatív megoszlása 

(Nagyobb keret a 2007-2013 időszakhoz képest) 

A kkv szektor külső finanszírozáshoz jutása– 224,8 Mrd Ft 

Vállalati K+I programok külső finanszírozáshoz jutásának 
támogatása – 202,3 Mrd Ft 

IKT szolgáltatások és szélessáv  – 95,5 Mrd Ft  

Lakossági és vállalati energiahatékonyság – 175,9 Mrd Ft 

A foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, 
köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való 
hozzáférésének javítása – 31,2 Mrd Ft 

2014-20 

693 Mrd Ft 

2007-13 

250 Mrd Ft 

2. Prioritás 

4. Prioritás 

5. Prioritás 

3. Prioritás 

1. Prioritás 



AZ INTÉZMÉNYRENDSZER KIÉPÜLÉSE     

                                                            pénzügyi eszközökhöz 

 

1. Kategóriás MFB Pontok kiépülése: 2016. május 
 

• Induló MFB Pontok száma: 26, minden megyei jogú városban egy, valamint Budapesten három. 

• Feladat: értékesítés, hitelezés, terméktámogatás, ügyfélérdeklődések kezelése 

 

2. Kategóriás MFB pontok kiépülése: 2016. október 20. 
 

• Induló MFB Pontok száma: 159, minden 10.000 főnél nagyobb településen legalább egy. 

• Feladat: értékesítés, hitelezés, ügyfélérdeklődések kezelése 

 

3. Kategóriás MFB pontok kiépülése: 2016. dec. 31-ig 
 

• Induló MFB Pontok száma: 257, 10.000 fő alatti településeken minden megyében legalább     

       három. 

• Feladat: tanácsadás, ügyfélérdeklődések generálása 

 
 * 1609/2015 (IX.8) Kormányhatározat: az MFB Zrt. értékesítési hálózatának kialakításáról,  

    országosan, legalább 400 településen! 

 



AZ MFB PONTOK IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IH 

MFB 

Közvetítő 

1. kategóriás MFB 
Pontok 

2. kategóriás MFB Pontok 

3. kategóriás MFB Pontok 



TERMÉKEK – ÉFK KORM. HATÁROZAT ALAPJÁN 

 

A jelenlegi tervek alapján: 

• 6 hitel 

• 5 kombinált termék  

• 5 kockázati tőke  

  program  

 kerül meghirdetésre. 

 

TC 1 
 

 
 

TC 2 
 
 

 
TC 3 
 
 

 
TC 4 
 
 

 
TC 8 



Első termék az MFB Pontokban: 
Mikro-, Kkv versenyképesség növelése HITELPROGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elsődleges Célpiac* 

~ 176 000 megcélzott vállalkozás, 

• Kevésbé fejlett régióban lévő 
vállalkozások, 

• Közép-Magyarországi vállalkozások, 
akik vidéki beruházást terveznek. 

KKV-k beruházási tervei** 

Vállalkozások 39 %-a tervez  
beruházást 

• eszköz beszerzés,  

• ingatlan fejlesztés. 

 

Célcsoport koncentrációja 

Kimagasló 
Magas 
Jelentős 
Átlagos 
Alacsony 

*cégadatbázis, KSH (2015) 
** MFB Indikátor felmérés, 2015 ősz 



Első termék az MFB Pontokban: 
Mikro-, Kkv Versenyképesség növelése HITELPROGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 2016 májusban indult! 
 

• Kapacitásbővítés 

• Modern üzleti 

infrastruktúra 

 

• Beruházás és kapcsolódó 

készletfinanszírozás 

• Min. 1 millió Ft 

• Max 600 millió Ft 

 

• Mikro és középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• +12 hó türelmi idő a 

tőketörlesztéseknél 

• Induló vállalkozásnak is 

• 150 millió Ft alatt 

egyszerűsített  bírálat 

• Nem szükséges üzleti terv 

• Alapvetően pótfedezet 

nélkül 

0 %  

Hitelösszeg 

Üzleti cél 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

Hitelkamat 



Mikro-, kis- és középvállalkozások  

versenyképességének növelése hitel  

GINOP- 8.3.1-16 (2016 májustól) 

CÉLCSOPORT: MIKRO, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK IS) 

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: KEVÉSBÉ FEJLETT RÉGIÓK (KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
RÉGIÓN KÍVÜL) 

 

HITELCÉL: 

• BERUHÁZÁSI HITEL 

• BERUHÁZÁSI- ÉS A BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FORGÓESZKÖZHITEL (FORGÓESZKÖZ 
KÖLCSÖN MÉRTÉKE A KÖLCSÖN ÖSSZEGÉNEK MAXIMUM 30%-A LEHET) 

• TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK  IS 

 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍM: DE MINIMIS 

 

KERETÖSSZEG: 70 MRD FT 

 

HITELÖSSZEG: MINIMUM 1 MILLIÓ FT – MAXIMUM 600 MILLIÓ FT 

 

SAJÁT FORRÁS: A SAJÁT FORRÁS MINIMÁLISAN ELVÁRT MÉRTÉKE A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ 
KÖLTSÉGÉNEK LEGALÁBB 10%-A  

 

ÜGYLETI KAMAT: 0%, KEZELÉSI KÖLTSÉG, RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUTALÉK, 
ELŐTÖRLESZTÉSI DÍJ NEM KERÜL FELSZÁMÍTÁSRA 

 

 

 

 



További  

tervezett pénzügyi termékek EU-s forrásból 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hitelprogram 

GINOP K+F+I hitel 

GINOP Mikro- KKV – kombinált hitel 

GINOP - Élelmiszeripar – kombinált hitel 

GINOP – Energetika  

kombinált hitel 

GINOP – Energetika –hitel 

Fő célok 

Gépbeszerzés Pest megyében 

Kutatás, fejlesztés, innováció támogatása visszatérítendő  

Termelési kapacitások bővítésére, vissza nem térítendő 

támogatással kombinálva 

Élelmiszeripari középvállalatok részére, termelési 

kapacitás bővítésére 

A KKV-k épületállománya energiatakarékosságának és 

energiahatékonyságának fokozása megújuló 

energiaforrások alkalmazásával 

Lakáscélú ingatlanok energiatakarékosságának és 

energiahatékonyságának fokozása 



 

 

 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében   

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 (TERVEZET ) 

 

 
• A kiírás célja: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a 

területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. VNT és 

kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse az SZVZ-n kívül a feldolgozóipari 

ágazatban és SZVZ-ben korlátozás nélkül a KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi 

szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, 

ugyanakkor a pénzpiacokon nem kellő mennyiségben jutnak forráshoz. A beruházásnak olyan 

kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a 

technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  

 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 112.5 Mrd Ft (ebből 37.5 Mrd VNT, 75 Mrd kölcsön) „pénzügyi eszközzel kombinált 

          vissza nem térítendő támogatás” 

 

• Pályázók köre:  KKV-k 

 

• Tervezett megjelenés: 2016. IV. negyedév 



 

 

 

  
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében   

GINOP-1.2.3-8.3.4-16(TERVEZET) 

 

 

• Igényelhető támogatás: min. 5 – max. 50 millió Ft VNT  

         min. 10 – max.145 millió Ft VT(kölcsön) 

 

• Támogatható tevékenységek köre:  

 

 Új eszköz beszerzése (min. nettó 100 eFt/db - VTSZ lista szerint) – önállóan támogatható 

   

 

  Önállóan nem támogatható: 

 

 Terület előkészítés (régészet, földmunkák, „alkalmassá tétel”…) 

 Építés (átalakítás, bővítés, új építés)  

 Eszközbeszerzés és/vagy kiegészítő berendezések, hardverek 

 Immateriális javak beszerzése, pl.: szoftver, licenc, know-how 

 Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 

 

INFO a kölcsönről: http://www.mfbpont.hu/  

 



Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása  

kombinált hiteltermékkel (TERVEZET) 

 GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

     

 

 

• Támogatható tevékenységek:  

 

 Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs 

rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése  

 

 Gyártási licenc/know-how beszerzés 

 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

 

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, 

 

 Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel támogatása, Külföldi árubemutató szervezések 

 

 Tanácsadás igénybevétele, Piacra jutás támogatása és kapcsolódó online megjelenés, Piackutatás 

 

 



Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása  

kombinált hiteltermékkel (TERVEZET) 

 GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

     

 

 

 

• Pályázók köre:    élelmiszeripari középvállalkozások  

 

• Rendelkezésre álló keretösszeg:  vnt: 50 Mrd Ft;  vt: 50 Mrd Ft 

 

• Igényelhető támogatás:   vnt. 50-750 millió Ft, vt. 50-2 000 millió Ft 

 

• Támogatás mértéke:   max. 90% (VNT: 44 VT: 46%) 

 

• Ágazati fókusz: élelmiszeripari feldolgozó tev. (TEÁOR 10 és 11 kivéve halfeldolgozás) 

 

• Előleg:    támogatás 50%-a, max. 375 millió Ft 

 

• Megvalósításra rendelkezésre álló idő:  24 hónap 

 



Tudni érdemes: 

Az ÉFK 
VÁLTOZIK! 



 
 

ÉFK  

a www.palyazat.gov.hu-n 
 
 



2014 - 2020  -  Széchenyi 2020 

 

 

 

 

 

 

A felhívásokkal kapcsolatos közlemények  

és a Széchenyi 2020  

E-ügyfélszolgálat elérhetősége: 

www.palyazat.gov.hu 

gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu 

 

Telefonos ügyfélszolgálat  

06-1-869-0000  
(H–Cs: 8.30 -16.00, P: 8.30 -14.00) 

 

 

 

 

http://www.palyazat.gov.hu/
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mailto:gazdasagfejlesztse@ngm.gov.hu
mailto:gazdasagfejlesztse@ngm.gov.hu


KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


