Pályázati lehetőségek

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban (GINOP)

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ
ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM
• Céljai:
– Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése
– Gazdasági együttműködések erősítése
– Versenyképességi akadályok lebontása

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

• Kedvezményezettjei:
– kkv-k

– IKT és pénzügyi eszközök prioritásban: bizonyos esetekben
önkormányzatok is

Keret (M. €)

OP-n belüli arány
(%)

1 582

18,1 %

1 687.6

19,3 %

3. Infokommunikációs fejlesztések

454,8

5,2 %

4. Energia

225,6

2,6 %

5. Foglalkoztatás és képzés

1 712,6

18,9 %

6. Versenyképes munkaerő

437,2

5,0%

7. Turizmus

360,5

4,1%

2 352,9

26,8%

Prioritás
1. Kis- és középvállalkozások
2. Kutatás és Innováció

8. Pénzügyi eszközök

GINOP 1. prioritás – Kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása
Intézkedéstípusok
•
•

•
•
•

Vállalkozói ismeretek terjesztése, aktivitás növekedése (pl. tanácsadás, üzleti
modell, inkubáció, mentorálás)
Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (pl. ipari parkok, ipari területek,
tudományos parkok)
Kapacitásbővítés (pl. eszköz- és géppark fejlesztés, telephelyfejlesztés)
növekedésorientált KKV-knak, tartalmaz közvetlen kutatás-fejlesztést
Hálózatosodás és piacra jutás (pl. beszállítók, klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai
desztináció)
Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program (Magyar Turizmus Zrt.)

Célcsoport
•

Alapvetően a hazai kis- és közepes vállalkozások

Forráskeret
•
•

Indikatív forráskeret: 466,8 milliárd Ft nemzeti társfinanszírozással
Forráskeret 416,98 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) - 310,1 forint/euro árfolyamon

GINOP 2. prioritás – Kutatás és innováció
Intézkedéstípusok
•
•

•

Vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzése (pl. termékfejlesztés,
kapacitásfejlesztés, innovációs szolgáltatások és tanácsadás, S3 illeszkedés)
Stratégiai K+F+I együttműködések támogatása (pl. vállalkozások és kutatóhelyek
közös K+F projektje, versenyképességi és kiválósági programok, hálózatosodás
támogatása, technológia és tudástranszfer, S3 fókusz)
K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében (pl.
kutatóhelyi műszerállomány, magyar részvétel, ELI program, ESFRI projektek)

Célcsoport
•

Közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, vállalkozások (illetve az előbbiek által
létrehozott együttműködések)

Forráskeret
•
•

Indikatív forráskeret: 498 milliárd Ft nemzeti társfinanszírozással
Forráskeret: 444,83 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) 310,1 forint/euro árfolyamon

GINOP 3. prioritás – Infokommunikációs
fejlesztések
Intézkedéstípusok
•
•
•
•

Versenyképes IKT szektor fejlesztése (pl. IKT termékek és szolgáltatások fejlesztése)
Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása (pl. IKT eszközök, szolgáltatások vásárlása,
bevezetése vállalkozások számára, e-kereskedelem iránti kereslet élénkítése)
Digitális közösségi hozzáférés erősítése (pl. hátrányos helyzetű területek Internet
elérése, e-szolgáltatások bővítése)
Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése

Célcsoport
•

Többek között a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (kivéve agrár); hazai IKT
vállalkozások; hátrányos helyzetű állampolgárok; közösségi internet hozzáférési pontok,
gazdasági érdekvédelmi szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák.

Forráskeret
•
•

Indikatív forráskeret: 134,2 milliárd Ft
Forráskeret: 119,88 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) 310,1 forint/euro árfolyamon

GINOP 4. prioritás – Energia
Intézkedéstípusok
•

A környezet fenntartható és erőforrás-hatékony gazdasági fejlesztése
vállalkozások körében:
– Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások
alkalmazása
– Gazdasági-termelési folyamat energiahatékonysági korszerűsítése,
megújuló energiaforrások alkalmazása (pl. napelem, napkollektor,
biomassza, vízenergia)

Célcsoport
• Az alacsony energiahatékonyságú infrastruktúrával rendelkező KKV-k
minden konvergencia régióban.

Forráskeret
•
•

Indikatív forráskeret: 66,6 milliárd Ft nemzeti társfinanszírozással
Forráskeret. 59,45 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) 310,1 forint/euro árfolyamon

GINOP 5. prioritás – Foglalkoztatás
Intézkedéstípusok
•

•
•

Álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása (pl. munkaerő-piaci szolgáltatások
fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása)
Ifjúsági Garancia Program sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem
résztvevő fiatalok elhelyezkedésének segítése (15-24 éves fiatalok)
Alkalmazkodóképesség fejlesztése (pl. rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű
foglalkoztatás ösztönzése)

Célcsoport
•

Az NFSZ munkavállalói; hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak; álláskeresők;
munkáltatók; kkv-k; YEI esetében 25 év alatti fiatalok.

Forráskeret
•
•
•

Indikatív forráskeret: 490, 7 milliárd Ft
Forráskeret: 438, 30 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) 310,1 forint/euro árfolyamon
15,43 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) YEI: Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés
310,1 forint/euro árfolyamon

GINOP 6. prioritás – Versenyképes munkaerő
Intézkedéstípusok
• Egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális
írástudatlanság, oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez
való igazodásának javítása
• Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése (munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztése)
Célcsoport
•

munkavállalási korú népesség, különös tekintettel az alacsony képzettségűekre,
szak- és felnőttképzésben résztvevő munkavállalási korú népesség, valamint az őket
foglalkoztató munkáltatók

Forráskeret
•
•

Indikatív forráskeret: 129 milliárd Ft
Forráskeret: 115, 25 milliárd Ft (EU, hazai nélkül) 310,1 forint/euro árfolyamon

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
Felhívás kódszáma: GINOP-2015-1.2.1
A Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű
termék- vagy szolgáltatásfejlesztési 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 projektek keretében kizárólag a Felhívás 1. sz. mellékletében foglalt, TEÁOR
besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

GINOP-2015-1.2.1 Pályázati feltételek (kivonat)
Mikortól adható be a pályázat:

2015.07.09 - 2017.07.10.

Támogatás formája, mértéke:

Vissza nem térítendő; maximum 50 % (régiónként eltérő)

Mekkora a forrás összege:

65 mrd Ft

Mekkora a támogatás mértéke:

50.000.000 - 500.000.000 Ft

Előleg mértéke:

Megítélt támogatás 50%-a, max. 100.000.000 Ft

Kik pályázhatnak:

Mikro-, kis- és középvállalkozások (min. 1 éves működés,
1 fő  50%-nál nagyobb arányban kapcsolt vállalkozás
adataival is lehet pályázni!)

Jogi forma szerint:

Honnan pályázhatnak:

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, egyéni cégek
Szövetkezetek
Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt
A megvalósulás helyének a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie!

GINOP-2015-1.2.1 Pályázati feltételek (kivonat)

Támogatható tevékenységek:

Önálló projektelem: gyártáshoz kapcsolódó, új termelő
eszköz beszerzése (összköltség min. 50%-a);
Nem önálló projektelemek: anyagmozgatáshoz,
és/vagy csomagoláshoz és raktározáshoz (összköltség
max. 25%-a) raktározáshoz kapcsolódó új eszköz
beszerzése (összköltség max. 10%-a); infrastrukturális
és ingatlan beruházás (összköltség max. 25%-a) ; IT
fejlesztés; gyártási lincenc, gyártási know-how

Elszámolható költségek:

Eszközök VTSZ lista, szoftverek TESZOR lista alapján
Infrastrukturális/ingatlan beruházás esetén JOGERŐS
építési engedély  benyújtáskor!!!!

Projekt végrehajtás időtartama:

18 hónap

Mérföldkövek:

Minimum 1, de többszöri elszámolást választók és 100
mFt-ot meghaladó támogatási igény esetén minimum 2

Fenntartási kötelezettség:

3 év

GINOP-2015-1.2.1 Pályázati feltételek (kivonat)

Kötelező vállalások:

a) Létszámtartás
ÉS
b) Személyi jellegű ráfordítás (3 lehetőségből 1
teljesítése)
ÉS
c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel
növekmény (3 lehetőségből 1 teljesítése)

Biztosítékadási kötelezettség:

Van, kivéve: 1 lezárt év és köztartozásmentes adózói
adatbázisban való szereplés

Saját forrás:

25 %

Kiválasztási eljárásrend:

Standard, szakaszos  értékelési határnapokkal (Első
határnap: 2015. 08.15 azután minden hónap 15-e.)
Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés
szerinti sorrendiség alapján
Tartalmi értékelési szempontok a Felhívás 4.4.3
pontjában  minimális pontszám 50 pont (100 pontból)

KKV-k munkahelyteremtő beruházásainak
támogatása
Felhívás kódszáma: GINOP-2015-1.2.2
A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások
támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi
gazdaság megerősítése.
A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a
teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a
munkaalapú társadalom létrehozásához, valamint a területi különbségek
csökkentéséhez.

Szabad vállalkozói zónának (SZVZ) minősülő településen a projektek keretében
kizárólag a Felhívás 3. sz. mellékletében foglalt, VTSZ lista szerinti eszközök
beszerzése támogatható.

GINOP-2015-1.2.2 Pályázati feltételek (kivonat)
Mikortól adható be a pályázat:

2015.07.09 - 2017.07.10

Támogatás formája, mértéke:

Vissza nem térítendő; maximum 50 % (régiónként eltérő)
DE lehet maximum 70% is (régiónként eltérő)
70% igénylésének feltételei:
• SZVZ területen megvalósuló projekt
• Feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul
• Összköltség maximum 55 mFt

Mekkora a forrás összege:

SZVZ területen megvalósuló projekt: 10 mrd Ft
SZVZ területen kívül megvalósuló projekt: 10 mrd Ft
5.000.000 - 50.000.000 Ft

Mekkora a támogatás mértéke:

Előleg mértéke:

1 lezárt évvel nem rendelkező vállalkozások esetében
max. 10.000.000 Ft
20 mFt feletti támogatás esetén a megítélt támogatás
50%-a, max. 25.000.000 Ft

GINOP-2015-1.2.2 Pályázati feltételek (kivonat)

Kik pályázhatnak:

Mikro-, kis- és középvállalkozások
a) min. 1 éves működés, 1 fő  50%-nál nagyobb
arányban kapcsolt vállalkozás adataival is lehet pályázni!
b) újonnan alakult (működés kevesebb mint 1 év),
bejegyzett vállalkozások  SZVZ területen,
feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányuló projekt
esetén

Jogi forma szerint:

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, egyéni cégek
Szövetkezetek

Honnan pályázhatnak:

Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt
A megvalósulás helyének a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie!

Projekt végrehajtás időtartama:

12 hónap

Mérföldkövek:

Minimum 1

Fenntartási kötelezettség:

3 év

GINOP-2015-1.2.2 Pályázati feltételek (kivonat)

Támogatható
tevékenységek:

Elszámolható költségek:

Önálló projektelem: új eszköz beszerzése (összköltség min.
50%-a);
Nem önálló projektelemek:
anyagmozgatáshoz, csomagoláshoz (összköltség max. 25%-a)
és raktározáshoz (összköltség max. 10%-a) kapcsolódó új
eszköz beszerzése;
infrastrukturális és ingatlan beruházás (összköltség max. 25%-a);
IT fejlesztés (szoftver: összköltség max. 10%-a, de max. 3 millió
Ft);
Online megjelenés (domain név regisztráció max. 30 ezer Ft,
honlapkészítés max. 200 ezer Ft);
gyártási lincenc, gyártási know-how (összköltség max. 10%-a).
SZVZ területen kívül megvalósuló  feldolgozóipari
tevékenységek (Eszközök VTSZ lista, szoftverek TESZOR lista
alapján)
SZVZ területen megvalósuló  eszközök VTSZ lista,
szoftverek TESZOR lista alapján)
Infrastrukturális/ingatlan beruházás esetén JOGERŐS építési
engedély  benyújtáskor!!!!

GINOP-2015-1.2.2 Pályázati feltételek (kivonat)

Kötelező vállalások:

a) Létszámtartás
ÉS
b) Személyi jellegű ráfordítás (3 lehetőségből 1
teljesítése)
ÉS
c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel
növekmény (3 lehetőségből 1 teljesítése)
ÉS
d) Honlapkészítés

Biztosítékadási kötelezettség:

20 mFt támogatás felett van, kivéve: 1 lezárt év és
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés

Saját forrás:

25 %

Kiválasztási eljárásrend:

Egyszerűsített, folyamatos elbírálás  Tartalmi értékelési
szempontok alapján:
 SZVZ területen megvalósuló projekt esetén minimális
pontszám 40 pont (100 pontból)
 SZVZ területen kívül megvalósuló projekt esetén
minimális pontszám 50 pont (100 pontból)

KKV-k piaci megjelenésének támogatása
Felhívás kódszáma: GINOP-2015-1.3.1

A Felhívás 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.
A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan
feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a
külpiacokon és fejlesztésük az „Ágazati fókusz” mellékletben foglalt
tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.

GINOP-2015-1.3.1 Pályázati feltételek (kivonat)
Mikortól adható be a pályázat:

2015.06.22. - 2017.06.22.

Támogatás formája, mértéke

vissza nem térítendő; maximum 50 %

Mekkora a forrás összege:

5 mrd Ft

Mekkora a támogatás mértéke:

1.500.000 - 20.000.000 Ft

Kik pályázhatnak:

mikro-, kis- és középvállalkozások (min. 2 év, min. 2 fő)

Jogi forma szerint:

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, egyéni cégek
Szövetkezetek

Honnan pályázhatnak:

Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt
A megvalósulás helyének a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie!

GINOP-2015-1.3.1 Pályázati feltételek (kivonat)

Támogatható tevékenységek?

Önálló projektelem: külföldi kiállításon vagy vásáron
való részvétel; külföldi árubemutató szervezése
Nem önálló projektelemek: piacra jutás támogatás; IT
fejlesztés; tanácsadás; piackutatás; szabadalmak és
egyéb immateriális javak megszerzésének költsége,
innováció tanácsadás és támogató szolgáltatás költsége

Projekt végrehajtás időtartama:

24 hónap

Mérföldkövek:

Minimum 1

Fenntartási kötelezettség:

1 fő külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek
3 évig a munkakörben szükséges maradnia.

GINOP-2015-1.3.1 Pályázati feltételek (kivonat)

Kötelező vállalások:

a)
b)
c)
d)
e)

Létszámtartás
Külkereskedelmi felelős kijelölése
Piackutatás elkészítése
Idegen nyelvű honlap kialakítása
Két támogatási kérelem alapján, ha az összesen
megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot
meghaladja, abban az esetben a támogatást
igénylőnek vállalnia kell +1 fő foglalkoztatását

Biztosítékadási kötelezettség:

Nincs

Saját forrás:

25 %

Egyszerűsített, folyamatos elbírálás
Kiválasztási eljárásrend:

Tartalmi értékelési szempontok a Felhívás 4.4.3
pontjában  minimális pontszám 40 pont (100 pontból)

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ
• Az ÁÚF a felhívások általános feltételeiről nyújt
tájékoztatást.
• A felhívások elválaszthatatlan része, a támogatási
kérelem adatlappal együtt tartalmazza a
benyújtáshoz szükséges összes feltételt.
• ÁÚF-től eltérés: csak a Felhívásban az ÁÚF-re
utalva, annak konkrét pontjára mutatva.
• www.palyazat.gov.hu !!

KÖSZÖNJÜK A
FIGYELMET!

