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Minden sikertörténetben van legalább egy valaki, aki meghozott egy bátor 
döntést. 

A Magyar Kormány a 2014-2020-as fejlesztési ciklus tervezésekor ennek 
szellemében hozta meg azokat az intézményi, gazdasági és politikai 
döntéseket, amelyek mára oda vezettek minket, hogy 2017. március 31. 
óta az összes forrás meghirdetésre került, minden pályázati lehetőség a 
vállalkozók, fejleszteni kívánók rendelkezésére áll, és a Visegrádi Négyek 
között is az élen járunk az igényelt, leszerződött és kifizetett támogatások 
tekintetében. 

A jelenlegi gazdaságpolitikánk egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy 
fókuszába a kis- és közepes vállalkozásokat állítottuk, hiszen egyetlen ország 
sem lehet erős hazai alapok nélkül. E cégek jelentik a növekedés motorját, így 
fejlesztésük és fejlődésük ösztönzésének fontossága vitathatatlan. Minden 
forrás, amelyet a kis- és közepes vállalkozásoknak juttatunk, sokszorosan 
térül meg. Egy-egy vállalkozás sosem csak önmagát építi, hanem környezetét 
is, többek között új munkahelyek teremtésével. 

A 2014-2020-as ciklusban a rekordmennyiségű lehívható forrás történelmi 
esélyt kínált az országnak, hogy egy stabil és erős gazdasági bázist alakítsunk 
ki. Ennek okos és hatékony felhasználásában megvan mindannyiunk 
felelőssége. A Kormány átláthatóbb rendszerben, gyorsabb és egyszerűbb 
ügyintézés mellett teszi elérhetővé a források elnyerését és felhasználását. 

De szemléletváltásra a vállalkozók esetében is szükség volt és van: hosszú 
távon csak az lehet sikeres, aki saját részét is hozzá teszi egy projekthez 
és hajlandó a kockázatközösségre. Csak így szakíthatunk a korábbi téves 
szemlélettel, ami a fejlesztéspolitikát összekeverte a szociálpolitikával. 
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer már nem lélegeztetőgép, amely 
életben tartja a magyar gazdaságot, hanem olyan ösztönzőrendszer, amely 
a fenntartható növekedést szolgálja. Míg korábban az állam bábáskodott a 
vállalkozások felett, ma már lehetőségeket teremt és keretet ad, amelyet 
tartalommal már a cégek töltenek meg. 

Ezért támogatjuk 2014 és 2020 között mintegy 12000 milliárd forinttal a hazai 
vállalkozásokat: ők építik a jövőt. 

Tisztelt Olvasó!

Csepreghy Nándor 
parlamenti államtitkár, 
miniszterhelyettes 
Miniszterelnökség
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A hazai gazdaság fejlődésében meghatározó az európai uniós források 
szerepe: a 2007 és 2015 közötti időszak mintegy 14 ezer milliárd forintnyi 
uniós kifizetésének hatásait értékelő tanulmányunk eredményei alapján 
2006 és 2015 között a gazdasági növekedés legalább 6 százalékkal lett volna 
alacsonyabb az uniós források hiányában.

A közvetlen vállalkozásfejlesztési források gazdaságra gyakorolt hatása 
kiemelkedő volt: becslésünk szerint a 2007 és 2015 között kifizetett források 
hiányában 2015-ben hazánk gazdasági teljesítménye és a fogyasztás mintegy 
1-1 százalékkal, a beruházás pedig 4 százalékkal lett volna alacsonyabb a 
megfigyeltnél. A beruházások esetében a források költség-hatásossági 
mutatója kimagasló volt: 2006 és 2015 között minden 1 000 forintnyi 
vállalkozásfejlesztési forrásra 991 forintnyi többletberuházás jutott. Ennél csak 
a kutatás-fejlesztésre és az infrastrukturális beruházásokra fordított források 
teljesítettek kis mértékben jobban.

A vállalkozásfejlesztési források gyors, hatékony, és hatásos felhasználása 
a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban a fejlesztéspolitika kiemelt célja 
maradt. A Kormány ambiciózus célkitűzése az összes forrás lekötése 
2017-ben. Cél továbbá, hogy a lekötött források legalább 60 százaléka 
közvetlen vagy közvetett módon a vállalkozásokhoz, kiemelten a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokhoz kerüljön. Ez azt jelenti, hogy az uniós célokkal 
összhangban lévő vállalati fejlesztéseket célszerű a közvetlen előttünk álló 
időszakra ütemezni, és időben benyújtani a pályázatokat, hiszen a következő 
években erre nem feltétlenül lesz lehetőség.

Kiadványunk egy rövid fejlesztéspolitikai kitekintő után rendszerezi és 
összefoglalja a kkv-k számára jelenleg elérhető fejlesztési célú támogatási 
lehetőségeket, részletesen bemutatva minden tématerület alatt a három 
legnagyobb kerettel bíró pályázati konstrukciót. Ezek a konstrukciók a 
közvetlen kkv- támogatásra szánt 1 500 milliárd forintnak hozzávetőleg 
70 százalékát jelentik. Az összes fejlesztési célú pályázat listája a kiadvány 
végén található.

Reméljük, kiadványunk segítségül tud szolgálni a hazai vállalkozásoknak a jövő 
beruházásainak tervezéséhez.

Szeretnénk kifejezni köszönetünket a Miniszterelnökségnek, 
kik segítettek bennünket a kiadvány összeállításában.

Előszó

Ságodi Attila 
Partner, KPMG 
T: +36 70 333 1466 
E: attila.sagodi@kpmg.hu

Kaszap András 
Igazgató, KPMG 
T: +36 70 370 1840 
E: andras.kaszap@kpmg.hu
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A kkv szektor a hazai 
gazdaság motorja 

A kkv szektor a növekedés kulcsa

2015-ben több mint 674 ezer kkv 
működött Magyarországon, ez 
az összes vállalkozás több mint 
99%-a. A kkv-k között többnyire 
mikrovállalkozásokat találunk 
(94,5%), a kisvállalkozások aránya 
4,7%, a középvállalkozásoké csupán 
0,8%. E vállalatok a gazdasági 
növekedés kulcsát jelentik: 
egyrészről jelentős szerepük van a 
jövedelemtermelésben, másrészről 
ők foglalkoztatják a magyar 
munkavállalók kétharmadát.

A kkv-k számukhoz mérten 
kevés bruttó hozzáadott értéket 
teremtenek

Bár a vállalatok több mint 99%-a 
kkv, a vállalatok összes bruttó 
hozzáadott értékének kevesebb, 
mint 43%-át adják. Emellett az 
összes kkv-k által megtermelt bruttó 
hozzáadott érték közel fele a Közép-
Magyarország régióból származik.  
Közép-Magyarország jobb 
teljesítménye jelentős mértékben 
Budapestnek köszönhető: a régió 

többi részében a kkv-k hasonló 
problémákkal küzdenek, mint a többi 
régióban.

A kkv-k teljesítménye nem 
egyenlően oszlik meg a régiók 
között

Míg Közép-Magyarországon az 
egy kkv-ra jutó árbevétel 67,3 
millió forint volt 2015-ben, addig 
Észak-Magyarországon csupán 
42,3 millió forint. Méretkategória 
szerint is jelentősek a különbségek: 
az egy foglalkoztatottra jutó 
árbevétel kisvállalkozás esetén közel 
kétszeres, középvállalkozás esetén 
négyszeres a mikrovállalkozásokhoz 
képest.

Nemcsak az árbevétel, a kkv-k 
által termelt hozzáadott érték is 
jelentős eltéréseket mutat az ország 
különböző régióiban. A Közép-
Magyarország régióban működik az 
összes kkv 40%-a, amely vállalatok 
nagyobb termelékenységgel és 
beruházási volumennel rendelkeznek, 
mint az országban működő többi kkv. 
Az elmaradottabb régiókban 

ugyanakkor sokkal nagyobb 
szerep jut a kkv szektornak a 
foglalkoztatásban. Nem meglepő, 
hogy az ezer lakosra jutó kkv-k 
száma is Közép-Magyarországon 
a legmagasabb (94,6), és Észak-
Magyarországon a legalacsonyabb 
(46,4).

A kkv-k hazánk fő foglalkoztatói

A kkv-k jelentős részt tesznek 
ki a magyarországi foglalkoztatásból, 
2015-ben a közel 3 millió 
foglalkoztatottból majdnem 
2 millió kkv-nál dolgozott. Bár a 
területi koncentráció miatt Közép-
Magyarországon foglalkoztatnak 
a legtöbb munkavállalót a kkv-k, 
itt a kkv-k által foglalkoztatottak 
aránya az összes versenyszférabeli 
foglalkoztatottakhoz képest 
alacsonyabb (63%) az országos 
átlagnál (66,9%). Míg a Dél-
Alföldön, Dél-Dunántúlon és az 
Észak-Alföldön 74-78% a kkv-k 
által foglalkoztattak aránya, addig a 
Közép-Dunántúlon ez a szám 60% 
alatt van.

0

� Mikrovállalkozások � Kisvállalkozások � Középvállalkozások
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Új beruházások teljesítményértéke összesen, 2015 (milliárd Ft)
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A beruházásban kevésbé jelentős 
a kkv-k szerepe

Míg a hozzáadott érték 
termelésében és a foglalkoztatásban 
jelentős a kkv-k szerepe, a 
beruházások volumenéből kisebb 
mértékben veszik ki a részüket: 
az összes nemzetgazdasági 
beruházás csupán negyedét 
valósították meg, az összes 
vállalkozás beruházásnak pedig 
csak mintegy 35%-át.  

Míg nemzetgazdasági szinten 
a kkv-k beruházásai alacsony 
hányadát adják a beruházási 
volumennek, egyes szektorokban 
mégis meghatározóak: a 
mezőgazdaságban, építőiparban 

és ingatlanügyekben az összes 
vállalati beruházás több mint 
80%-át adták, ugyanakkor az 
iparban és az egyéb szolgáltatásban 
25% alatti volt az arányuk. 
Régiónként vizsgálva itt is kiugró 
Közép-Magyarország teljesítménye, 
ahol az összes beruházás 68%-a 
valósult meg a kkv-szektorban.

A kkv-k forráshiánnyal küzdenek

Világos, hogy a Közép-Magyarország 
régión kívül forráshiánnyal küzdenek 
a vállalkozások, az elmaradt 
beruházások miatti alacsony 
termelékenységük közvetlenül 
és a foglalkoztatáson keresztül 
közvetetten is visszafogja a 
gazdasági növekedést.

Az egyik legfontosabb 
finanszírozási eszközt az 
uniós források jelentik

A kkv-k a piacról nem kapnak 
elegendő mennyiségű hitelt, 
mert bár az átlagosnál nagyobb 
növekedési potenciállal 
rendelkeznek, ezeknek a 
befektetéseknek a finanszírozása 
gyakran meghaladja a bankok 
kockázatvállalási étvágyát. 
Különösen igaz ez a kutatás 
fejlesztés területére. Emiatt az 
Európai Unió és a magyar Kormány 
nagy hangsúlyt fektet a kkv-k 
versenyképességének javítására, 
különböző támogatási programokon 
keresztül.
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A forrásfelhasználás 
keretrendszere: stratégiák, 
szakpolitikák, programok, 
pályázás
Az Európa 2020 – az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája meghatározza az Európai 
Unió stratégiai szempontjait a 
2014-2020-as fejlesztési ciklusra 
vonatkozóan. A stratégia pontos 
célokat állapít meg, amelyekhez 
eszközöket rendel. Az elvárás 
szerint valamennyi uniós politikának, 
beleértve az Integrált Tengerpolitikát 
és a Közös Halászati Politikát, hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához, 
illetve a fejlesztési forrásokat e 
célok megvalósítása érdekében kell 
koncentrálnia a tagállamoknak.

A fejlesztési források elsősorban olyan 
földrajzi területekre folyósíthatóak, 
ahol a gazdasági fejlettség nem 
éri el az EU-átlag 75 százalékát. 
Ez Magyarország esetében a Közép-
Magyarország régiót leszámítva az 
egész országra igaz.

Nem jelenti ez azt, hogy a Közép-
Magyarország régióban található 
kis- és középvállalkozások 
nem részesülhetnek fejlesztési 
forrásokban. E vállalatok számára – 
bár kisebb volumenben – dedikált 
program nyújt támogatásokat.

Az Európai Unió különböző 
fejlesztési forrásaiból a legnagyobb 
részt az Európai Strukturális- és 
Beruházási Alapokból (ESB-alapok) 
finanszírozott támogatások teszik 
ki. Ezek a források leggyakrabban 
pályázati úton jutnak el a gazdasági 
szereplőkhöz, köztük a kis- és 
középvállalkozásokhoz. A kifizetett 
támogatás 75%-át az Európai Unió, 
25%-át a magyar költségvetés 
finanszírozza.

Az Európai Strukturális- és Beruházási 
Alapokon túl az Európai Unió 
közpolitikai céljainak végrehajtását 
részben közösségi programokon 
keresztül valósítja meg. E közösségi 
programok átfogják a gazdasági és 
társadalmi élet szinte minden területét, 
legyen szó környezetvédelemről vagy 
innovációról.

A fejlesztési források – legyenek azok 
az ESB-alapokból vagy közösségi 
alapokból finanszírozva – vissza 
nem térítendő, kombinált vagy 
visszatérítendő formában juthatnak el 
a kedvezményezettekhez.

A vissza nem térítendő támogatások 
esetében nincs visszafizetési 
kötelezettség. A visszatérítendő 
források, vagy más néven pénzügyi 
eszközök lehetnek támogatott hitelek, 
garanciák vagy kockázati tőkék.

Végül, de nem utolsó sorban, a 
források kihelyezése történhet 
vissza nem térítendő és 
visszatérítendő támogatási formák 
kombinálásával: ebben az esetben 
a kedvezményezettnek a beruházási 
forrás egy részét kell visszafizetnie.

A következő fejezetekben áttekintjük 
a kkv-k számára releváns Európai 
Strukturális és Beruházás alapokból 
finanszírozott programokat és 
közösségi programokat, majd 
bemutatjuk, a pályázati és 
projektvégrehajtási folyamat lépéseit. 
Ezt követően részleteiben mutatjuk 
be a kis- és középvállalkozások 
számára elérhető ESB-alapokból 
finanszírozott pályázati lehetőségeket 
tématerületek szerint, végül érintjük 
a közösségi alapokból finanszírozott 
pályázati lehetőségeket.
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A legnépszerűbbek az ESB-alapokból finanszírozott programok

A kkv-fejlesztési stratégiát az 
Operatív Programok vezérlik

Az ESB-alapokból finanszírozott 
fejlesztések stratégiai irányvonalait a 
tagállamok Operatív Programokban 
fogalmazzák meg. Az Operatív 
Programok az Európai Bizottság által 
jóváhagyott, a Közösségi Támogatási 
Keret végrehajtására vonatkozó, 
hétéves fejlesztési ciklusra kialakított 
prioritásokat és intézkedéseket 
kijelölő stratégiai dokumentumok.

A kkv-szektor számára 
Magyarországon négy Operatív 
Program keretében érhetőek el 
fejlesztési források az ESB-alapokból. 
Ezek:

 – a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program;

 – a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program;

 – a Vidékfejlesztési Program;

 – és a Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program.

A gazdaságfejlesztés kulcs-
programja a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program  

A GINOP az Európai Uniós források 
felhasználásának irányadó stratégiai 
dokumentuma a gazdaságfejlesztés 
területén, elsősorban Magyarország 
Budapesten és Pest megyén kívüli 
részén. A 2014 és 2020 között 
megvalósuló program költségvetése 
2 586 milliárd forint.

A GINOP egyszerre tervezi:  

 – megteremteni a gazdaságfejlesztés 
infrastruktúrájának technológiai 
kereteit (IKT-fejlesztések, azon 
belül új generációs szélessávú 
hálózatok rendelkezésre állásának 
biztosítása, inkubátorházak, 
klaszteresedés);

 – javítani a finanszírozás feltételeit 
(pénzügyi eszközök és vissza nem 
térítendő támogatások a kis-és 
középvállalkozásoknak);

 – erősíteni a kis és 
középvállalkozások 
versenyképességét 

(K+F, vállalkozói kultúra és 
versenyképes tudás fejlesztése);

 – biztosítani a gazdaságfejlesztést 
segítő, megfelelő tudású 
munkaerőt (munkaerő-piaci 
kínálat javításához kapcsolódó 
beavatkozások).

A program fő célkitűzése a 
hazai kis- és középvállalkozások 
versenyképességének fejlesztése 
és gyarapodásuk elősegítése. 
A vállalkozások hozzáadott 
értékének, profitjának, méretének 
növekedése a gazdaság és 
foglalkoztatás növekedésének 
alapja, illetve a versenyképesség 
megőrzésére, javítására irányuló 
elképzelések motivációjának és 
pénzügyi hátterének forrása. Emellett 
a program másodlagos célkitűzése a 
foglalkoztatás bővítése versenyképes 
munkahelyek létrehozásán keresztül.

A Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program 
a gazdaságfejlesztés irányadó 
dokumentuma a Közép-
Magyarország régióban

A VEKOP mintegy 435 milliárd 
forintnyi fejlesztési forrást három 
stratégiai cél mentén koncentrál:  

 – a regionális gazdasági teljesítmény 
intelligens és fenntartható 
növelése (tudásgazdaság, 
innováció, vállalkozói környezet, 
a kis- és középvállalkozások 
fejlesztése, turizmus, 
infokommunikációs beruházások 
támogatása);

 – a foglalkoztatás növelését segítő 
társadalmi környezet fejlesztése 
(napközbeni gyermekellátást 
biztosító intézmények, 
foglalkoztatás növelését támogató 
programok, oktatási és képzési 
rendszerek fejlesztése);

 – a versenyképességet és a 
társadalmi együttműködést is 
szolgáló közösségi fejlesztések 
egy élhetőbb környezet 
kialakulása érdekében (a 
lakosság és a közlekedés 
energiahatékonyságának növelése, 

városrehabilitációs fejlesztések, 
társadalmi együttműködés 
erősítése, a közigazgatás és 
közszolgáltatások működésének 
javítása, természetvédelem).

A VEKOP feladata – építve a 
főváros és az agglomerációs térség 
fejlődését is támogató túlcsordulási 
hatásokra – Pest megye területén 
erőteljesebben, míg Budapest 
területén kisebb mértékben, a fent 
bemutatott területeknek a fókuszált 
fejlesztése, támogatása.

A Vidékfejlesztési Program 
elsősorban az agrárium 
beruházásait segíti

A Közös Agrárpolitika az Európai 
Unió egyik első közös szakpolitikai 
kezdeményezése volt, amelynek 
céljait már a Római Szerződésben, az 
Európai Gazdasági Közösség alapító 
dokumentumában rögzítették. 
A Közös Agrárpolitika három pillére 
közül a második a vidékfejlesztés, 
amelyet minden tagállamban egy 
dedikált vidékfejlesztési programban 
valósítanak meg.

A magyarországi Vidékfejlesztési 
Program hozzávetőlegesen 1 300 
milliárd forintnyi forráshoz juttatja a 
hazai agrárszektor szereplőit.

A program kiemelt céljai:

 – az életképes élelmiszerelőállítás 
segítése;

 – a vidéki területek kiegyensúlyozott 
fejlődésének segítése;

 – a környezeti erőforrásokkal 
történő fenntartható gazdálkodás 
elősegítése.

A fenti céloknak megfelelően 
támogatás nyújtható mezőgazdasági 
termelési és élelmiszerfeldolgozási 
tevékenységekre, erdőgazdálkodási 
tevékenységekre, valamint a vidéki 
térségek fejlődésének elősegítésére.
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A Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program célja az 
akvakultúra hatékonyságának és 
fenntarthatóságának növelése

A Közös Halászati Politika céljait 
szintén a Római Szerződés, az 
Európai Gazdasági Közösség alapító 
dokumentuma fogalmazta meg. 
A szakpolitika legfontosabb céljai a 
halállomány megőrzése, a tengeri 
környezet védelme, és a fogyasztók 
minőségi élelmiszerrel való ellátása, 
valamint az élő vízi erőforrások 
környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontból való fenntartható és 
kiegyensúlyozott használata.

A Közös Halászati Politika céljait 
Magyarországon a Magyar 
Halgazdálkodási Operatív Program 
valósítja meg. A program célja a 
halászati szektor modernizációja, 
versenyképesebbé tétele.

A program legfontosabb átfogó 
célkitűzései a következők:

 – A hagyományos tógazdasági 
haltermelés versenyképességének 
növelése, a biodiverzitás 
megőrzése, vagy növelése mellett;

 – Az akvakultúra 
fenntarthatóságának növelése 
alternatív energia használatával, 

illetve a környezetterhelés 
csökkentésével;

 – Az akvakultúra diverzifikációjának, 
illetve új fajok termelésbe 
vonásának támogatása;

 – Az intenzív, innovatív 
technológiákat alkalmazó precíziós 
haltermelés fejlesztése;

 – A halfeldolgozás, és a magas 
feldolgozottságú, konyhakész 
termékek gyártásának támogatása;

 – A halászati és akvakultúra-
kutatások és a tudástranszfer 
támogatása.

A közösségi programok a közösségi politikákat valósítják meg 

Az Európai Unió az Európai 
Strukturális és Beruházási 
Alapokból lehívható forrásokon 
kívül közvetlen támogatásokkal 
is hozzájárul az európai kis- és 
középvállalkozások támogatásához. 
Ezek az úgynevezett közösségi 
programok, amelyek az Európai Unió 
költségvetésének mintegy 25%-át 
teszik ki. A közösségi programok 
célja jellemzően a tagállamok 
közötti együttműködés erősítése 
elsődlegesen az Európai Uniós 
politikákhoz kapcsolódó területeken. 
E támogatások prioritásait az Európai 
Bizottság több éves időtartamra 
jelöli ki és jellemzően végrehajtó 
ügynökségeken, nemzetközi 
kapcsolattartó pontokon keresztül 
vagy tagállami irányító hatóságokkal 
együttműködésben, központi 
pályázati felhívások keretében 
bonyolítja le. 1993 óta ezekben a 
programokban nem csupán tagállami 
szervezetek vehetnek részt, hanem 
tagjelölt országok számára is 
nyitottak.

A 2014-2020-as programozási 
időszakban az Európai Bizottság 
által meghirdetett 17 közösségi 
programnak köszönhetően több 
mint 40 455 milliárd forintnyi (kb. 
500-600 kiírás) közvetlen támogatás 
áll a tagországok rendelkezésére. 
Ebből 30-40 felhívás nyújt 
támogatást a kkv szektor számára. 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a 
kkv-k számára releváns programokat.  

A Horizont 2020 az Európai Unió 
kutatási és innovációs programja

Összes forrás: 
80 milliárd euró

Tervezett projektek: 
1 000-2 000

Kedvezményezett: 
bármely kkv

Végrehajtás: 
REA, EASME

Az Európai Unió kutatási és 
innovációs keretprogramja 
39 pályázati felhívás keretében 
3 prioritási tengely (alprogram) 
mentén 80 milliárd euró értékben 
tesz elérhetővé forrásokat a kkv-k 
számára:  

 – kiváló tudomány;

 – ipari vezető szerep;

 – társadalmi kihívások.  

Ezeknél a pályázatoknál a támogatási 
intenzitás mértéke jellemzően 70 és 
100 százalék közötti.  

A kiváló tudomány alprogram 
célja, hogy a tehetséges kutatókat 
kinevelje, bevonzza és Európában 
tartsa, akik később hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a legkiválóbb kutatási 

infrastruktúrák kifejlesztése révén 
Európa meghatározó szerepet töltsön 
be a tudományos világban.  

Az ipari vezető szerep pillér 
célja kulcstechnológiai ágazatok 
támogatása az „érett” és feltörekvő 
iparágakon belül egyaránt. 
Az alprogram különös figyelmet 
fordít az innovatív európai kkv-k és a 
magánberuházások támogatására.  

Végül, a társadalmi kihívások 
alprogram olyan területeket céloz 
meg, amelyek hatással vannak a 
polgárok életére és a társadalom 
egészére. Ezek a pályázatok több 
tudományterület (pl. társadalom- 
és bölcsészettudomány) 
együttműködéséből fakadó 
újító megoldások fejlesztését is 
támogatják.  

A pályázati felhívásra benyújtott 
projektötleteknek meg kell felelniük 
a meghatározott témaköröknek, 
és rendelkezniük kell a szükséges 
– rendszerint tagállamok közötti – 
partnerségi struktúrákkal. A Horizont 
2020 bármely jogi személy vagy 
nemzetközi szervezet előtt nyitva áll, 
amely megfelel az 1290/2013/EU 
rendeletben előírt, illetve a releváns 
munkaprogramban meghatározott 
feltételeknek.
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A sikeres pályázáshoz segítséget 
nyújt a „Participant Portal” 
elnevezésű weboldal, ill. a nemzeti 
kapcsolattartó pontok. Az utóbbiak 
a pályázóknak saját nyelvükön 
nyújtanak személyre szabott 
támogatást, iránymutatást és 
gyakorlati tudnivalókat a Horizont 
2020 összes aspektusáról.

A COSME az Európai Unió 
versenyképességi programja

Összes forrás: 
2,3 milliárd euró

Tervezett projektek: 
1 000-2 000

Kedvezményezett: 
bármely kkv

Végrehajtás: 
EASME

A COSME program a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat támogatja az 
alábbi négy prioritási tengely mentén:

 – finanszírozáshoz jutás;

 – piacra jutás;

 – vállalkozóknak nyújtott támogatás;

 – jobb feltételek a vállaltalapításhoz 
és bővítéshez.

A COSME az Európai Beruházási 
Alap kezelésében nyújt hozzáférést 
hitelgarancia és tőkefinanszírozási 
eszközökhöz. Az előbbi lehetővé 
teszi, hogy a pénzügyi közvetítők 
nagyobb összegű hitelt nyújtsanak 
a kkv-k számára, az utóbbi 
pedig kockázati tőkét és köztes 
finanszírozást biztosít a kkv-knak, 
különösen azoknak, amelyek 
határokon átnyúlóan tevékenykednek. 
A piacra jutás prioritási tengelye 
mentén az Európai Vállalkozási 
Hálózat szolgáltatásain keresztül 
kaphatnak a kkv-k támogatást. 
A Hálózat tájékoztatást nyújt az 
uniós jogszabályokról, programokról 
és finanszírozáshoz jutásról, 
támogatja a kkv-kat külföldi partnerek 
felkutatásában, illetve az innováció 
és technológia átadásában. 
A vállalkozói támogatások 
pillér mentén támogatják a 
vállalkozási ismeretek oktatását, 
a vállalkozásösztönző üzleti 

környezet kialakítását és a 
vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos 
mentorálást. A negyedik – jobb 
feltételek a vállalatalapításhoz és 
bővítéshez – tengely mentén a 
Bizottság az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag keretében, 
jó gyakorlatok meghatározása és 
cseréje révén működik együtt a 
tagállamokkal.  

A Kreatív Európa program a 
kulturális és kreatív ágazatoknak 
nyújt támogatást

Összes forrás: 
1,46 milliárd euró

Tervezett projektek: 
1 000-2 000

Kedvezményezett: 
kreatív szektorban 
tevékenykedő kkv

Végrehajtás: 
EACEA

A program olyan lehetőségeket 
kínál kisvállalkozásoknak, melyeken 
keresztül egyrészt kihasználhatják 
a digitalizáció és a globalizáció 
nyújtotta lehetőségeket, másrészt új 
nemzetközi távlatokat, piacokat és 
közönséget érhetnek el. A program 
két kezdeményezésből áll. A MEDIA 
alprogram audiovizuális, míg a Kultúra 
alprogram a nem audiovizuális kreatív 
és kulturális ágazatokat támogatja. 
A vissza nem térítendő 
támogatásokon túl a COSME 
programhoz hasonlóan a Kreatív 
Európa is magában foglal 
hitelgarancia-eszközt. A Horizont 
2020-al ellentétben, ebben a 
programban magánszemélyek 
pályázatai nem fogadhatók el. 
A tagállamokban a „Kreatív 
Európa” tájékozató irodák nyújtanak 
segítséget és iránymutatást.

Számos program tartalmaz 
visszatérítendő támogatási 
elemeket

Az ESB támogatásokon túl 
az Európai Unió az Európai 
Beruházási Bank és/vagy Alap 
által kiválasztott pénzügyi 
közvetítőkön keresztül 
központilag irányított pénzügyi 
eszközöket is elérhetővé tesz a 
kkv-k számára. Ezek az eszközök 
lehetnek tőke, garancia vagy 
kockázatmegosztás típusú 
eszközök.  

Közösségi pénzügyi eszközök

Kultúra, oktatás, 
fiatalok 
Kreatív Európa 
Erasmus+

Kutatás-fejlesztés, 
innováció 
Horizont 2020

Foglalkoztatás, 
szociális innováció 
EaSI

Versenyképesség, 
kkv-k 
COSME

Infrastruktúra 
Európai Hálózat 
finanszírozási Eszköz

Környezet 
LIFE

Tőke típusú eszközök elérhetőek 
a COSME, a Horizont 2020 és 
az Európai Hálózatfejlesztési 
Eszköz keretében.  

Garancia típusú eszközöket 
kínálnak a Kreatív Európa, a 
Foglalkoztatás és Társadalmi 
Innováció Európai Programja 
(EaSI),a COSME, a Horizont 
2020, az Erasmus+, a LIFE és 
az Európai Hálózatfejlesztési 
Eszköz közösségi programok.

Kockázatmegosztás típusú 
pénzügyi eszközöket tesznek 
elérhetővé a Horizont 2020, LIFE 
és az Európai Hálózatfejlesztési 
Eszköz programok.
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Az előkészítéstől a zárásig: a projektciklus

A fejlesztési források igénybevétele a kkv-k számára nyújtott támogatások esetében rendszerint 
pályázati úton történik. A pályázati és projektvégrehajtási folyamat öt tömbre osztható: 
előkészítés, elbírálás, megvalósítás, működtetés, valamint zárás és értékelés. E tömbökhöz 
kapcsolódóan ábrázolja a pályázási és a projektvégrehajtási folyamat lépéseit a lenti ábra. 
A pályázati folyamat lépéseinek bemutatása nem teljes körű: az egyes konstrukciókhoz 
kapcsolódóan a pályázáshoz szükséges információk a pályázat.gov.hu weboldalon érhetőek 
el a pályázati kiírásokban.

Előkészítés

Megvalósítás

Működtetés Zárás és értékelés

Döntés

Elbírálás

Projekt
ötlet

Pályázati
felhívás

Pályázati
dokumentáció és a

szükséges mellékletek
összeállítása

Pályázat
benyújtása

Pályázat
elbírálása

Jogosultsági kritériumok ellenőrzése
Hiánypótlás esetén 5-15 nap határidő

Tartalmi értékelés a kiírásban
meghatározott szempontok alapján
Tisztázandó kérdések az IH-tól
3-15 napos határidővel

Támogatási
szerződés

Megvalósítás
indítása

Mérföldkövek
Kifizetési
kérelem

Támogatás
folyósítása

Projektek és a programozási
időszak értékelése

Záró projektjelentés
elkészítése

Ellenőrzések
Monitoring

adatszolgáltatás

Projekt fenntartása 
a meghatározott 

időszakig

A pályázás és a projektvégrehajtás folyamatának lépései jól elkülöníthetőek

Előkészítés

A sikeres projekt előfeltétele a 
jó ötlet. Miután a projektötlet 
megszületett, a sikeres pályázás 
első lépése a pályázati felhívás 
szövegének értelmezése. 
Az előkészítési szakaszban 
kiemelkedően fontos az alábbi 
három pontnak való megfelelés:

 – Jogosultsági kritériumok és 
az ezt igazoló dokumentumok 
beszerzése;

 – Támogatást igénylők köre: 
szükséges-e konzorcium, jogi 
formára vonatkozó korlátozások;

 – Támogatható tevékenységek 
köre: a projekt során tervezett 

tevékenységek támogathatóak-e, 
vannak-e olyan tevékenységek, 
amelyeket kötelező választani a 
projekt megvalósítása során?

Az ESB-alapokból finanszírozott 
pályázati felhívások, függetlenül attól, 
hogy melyik program keretei között 
jelentek meg, a palyazat.gov.hu 
weboldalon jelennek meg. 
Ugyanezen az oldalon érhető 
el a pályázási felület, ahol az összes 
ESB-alapokból finanszírozott 
pályázatot kell benyújtani.

Azon pályázatok esetében, ahol 
a támogatás visszatérítendő 
támogatást (is) tartalmaz, a benyújtás 
előtt az MFB pontokon személyes 

konzultáció vehető igénybe a pályázat 
részleteivel kapcsolatban.  

A pályázatot ezek után a kiírásban 
megjelölt határidőig kell feltölteni 
az igénylőfelületre. Egy pályázatnál 
több elbírálási kör is lehet, ilyenkor 
több döntési határnapot is megjelöl 
a pályázati kiírás. A pályázat 
benyújtását érdemes alaposan 
előkészíteni, mivel a benyújtáshoz 
szükséges igazolások kiállítása 
több napot is igénybe vehet, és 
bizonyos igazolásoknál (pályázati 
felhívásonként eltérő) hiánypótlásra 
nincsen lehetőség. 
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Elbírálás

A pályázatok elbírálása eltérő a 
visszatérítendő és vissza nem 
térítendő támogatási konstrukciók 
esetén. Vissza nem térítendő 
támogatások esetében az elbírálás 
első lépése a kiírásban feltüntetett 
jogosultsági kritériumoknak való 
megfelelés ellenőrzése. Abban az 
esetben, ha a döntéshozó hiánypótlást 
kér, a kedvezményezettnek 
5-15 napja van ennek teljesítésére. 
Amennyiben a pályázat megfelel 
a jogosultsági kritériumoknak, a 
következő lépés a pályázatok tartalmi 
értékelése a kiírásban szereplő 
tartalmai kritériumok alapján. 
Az elbírálási folyamat utolsó szakasza 
a döntés, amely után megkezdődhet 
a projekt megvalósítása. A döntés 
ellen jogorvoslattal lehet élni, ennek 
részleteit és a fontos határidőket a 
döntéshez csatolt dokumentumok 
összegzik.

A visszatérítendő támogatások 
esetén a hitelbírálatot az MFB Zrt. 
által alkalmazott hitelbírálati eljárás 
alapján történik, a végső döntés 
előtt helyszíni szemlét tarthatnak a 
hitelkérelem elbírálói.

Megvalósítás

Pozitív döntés esetén a felek 
aláírják a támogatási szerződést 
és megkezdődik a projekt 
megvalósítása, majd megkezdődik 
a projekt végrehajtása, amelyre a 
támogatási szerződés megkötését 
követően kiírásonként eltérő számú 
hónap áll a kedvezményezett 
rendelkezésére. Fontos, hogy a vissza 
nem térítendő támogatások esetében 
csak a kiírásokban előírt mérföldkövek 
teljesítését követően kerülhet sor 
a kifizetési kérelem benyújtására a 
kedvezményezett részéről.

Visszatérítendő támogatások esetében 
amennyiben önálló hiteltermékről 
van szó a kedvezményezett a Ügyfél 
Lehívási Értesítéssel jelezheti igényét 
a hitel folyósításának megkezdéséhez,  
kombinált támogatás esetében a 
záró kifizetési igénylés benyújtási 
határidejének utolsó napján 
igényelhető a folyósítás, az EPTK 
rendszeren keresztül benyújtott 
kifizetési igényléssel.

A visszatérítendő támogatások 
esetén a kölcsönszerződés 
akkor szűnik meg, ha a korábban 
meghatározottak alapján a kölcsön 
összegét és a kamatokat a 
kedvezményezett visszafizette.

Működtetés

A projektek fenntartási időszakában – 
amelynek kezdete a projekt pénzügyi 
befejezését követő nap – kiírásonként 
eltérő monitoring-adatokat köteles 
szolgáltatni a kedvezményezett az 
irányító hatóság felé, illetve köteles 
rendelkezésre állnia a különböző audit 
vizsgálatok során.

Zárás és értékelés

A projekt zárójelentés elkészítésével 
fejeződik be. A programozási 
időszakok végén (2020 és 2022 
között) zajlanak az értékelések, 
amelyeknek célja a források 
eredményeinek és hatásainak 
feltárása. Ekkor az értékelők 
megkereshetik a projektgazdákat, 
akik információt szolgáltathatnak 
projektjükkel kapcsolatban.

A közösségi programok 
esetében vannak eltérések

A közösségi programok 
esetében ugyan a pályázat 
benyújtásának és a projekt 
megvalósításának lépései 
hasonlóak, a feltételek 
programonként rendkívül 
eltérőek, és magát a pályázatot 
is programonként eltérő 
felületen kell benyújtani. 
Az elbírálás folyamata – 
köszönhetően annak, hogy 
ezek a támogatások az 
európai uniós szabályok 
értelmében nem minősülnek 
állami támogatásnak – 
rendszerint egyszerűbb, 
mint az ESB-alapokból 
finanszírozott támogatások 
esetében, azonban a pályázóra 
és a megvalósítandó 
tevékenységekre vonatkozó 
feltételek szigorúbbak.
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Az ESB-alapok pályázati 
lehetőségei a gazdasági élet 
összes területére kiterjednek
A források potenciális 
gazdaságélénkítő hatása óriási

A 2014-2020-as programozási időszak 
még hátralévő éveiben a Kormány – a 
már lekötött forrásokon túl – az ESB-
alapokból összesen mintegy 1 500 
milliárd forintot1 kíván kihelyezni a 
kkv-szektor közvetlen támogatására 
vissza nem térítető, visszatérítendő, és 
kombinált támogatások formájában. 
A Kormány célja, hogy e források 
lekötése már a 2017-es évben 
megtörténjen, és 2018-2020 között 
már a kifizetéseken legyen a hangsúly. 
E források gazdaságélénkítési 
potenciálja hatalmas. Amennyiben 
a vállalkozásfejlesztési források 
elköltése hasonló módon zajlik az előző 
programozási időszakhoz, becsléseink 
szerint ennek az 1 500 milliárd forintnak 
a kihelyezése 9 év múlva akár 1%-al 
magasabb GDP volumenhez vezethet, 
nem beszélve a már korábbi években 
(is) jelentkező GDP, beruházási, illetve 
foglalkoztatási hatásokról.

Az óriási forrástömeg 
áttekintéséhez a pályázati 
konstrukciókat tématerületekhez 
soroltuk

A tématerületeket a közpolitikai célok 
illetve a támogatott tevékenységek 
hasonlósága mentén alakítottuk ki. 
Ily módon összesen hét 
tématerületet különítettünk el:

 – kapacitásbővítés, korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés;

 – K+F+I;

 – környezet és energia;

 – munkaerő;

 – IKT;

 – ipari parkok, klaszterek, 
együttműködés;

 – piacra lépés támogatása.

A lenti ábra tématerületenként 
ábrázolja a releváns konstrukciók 
hozzávetőleges keretét.

A tématerületek szakpolitikai 
prioritásai eltérőek

A legnagyobb mértékben 
támogatott terület a vállalkozások 
kapacitásbővítése, korszerűsítése, 
hatékonyságnövelése. A tématerületen 
belül meghatározó a Vidékfejlesztési 
Programból illetve a Halászati 
Programból finanszírozott, kizárólag 
az agráriumban illetve akvakultúrában 
felhasználható források súlya, 
amelyek közel a források felét teszik 
ki. Az ERFÁ-ból és Kohéziós Alapból 
finanszírozott kiírások esetében a 
hangsúly a nemzeti szakpolitikai 
stratégiákkal (Irinyi terv) összhangban 
a feldolgozóiparon és az ipar 4.0 
technológiák elterjesztésén van.

A K+F+I forrásokon belül az 
együttműködések támogatása a 
legnagyobb volumenben támogatott 
tevékenység.  

A környezet és energia 
tématerületen belül a hangsúly az 
energiahatékonyság növelésén és 
a megújuló energiaforrások teljes 
energiafelhasználáson belüli súlyának 
növelésén van.

734 
mrd Ft

293 
mrd Ft

229 
mrd Ft

141 
mrd Ft

102 
mrd Ft

53 
mrd Ft

Kapacitásbővítés, korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés 

K+F+I Környezet 
és energia 

Munkaerő IKT Egyéb 
tématerületek 

1 A fejezetben közölt, a pályázati konstrukciókra vonatkozó információk a pályázat.gov.hu honlapon közölt 2017. március 31-én hatályos információkon alapulnak. A kiadvány 
megjelenésének pillanatában érvényes információk ettől eltérhetnek.
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A kombinált illetve 
visszatérítendő támogatások 
súlya jelentős

Az egyes tématerületeken belül 
eltérő a visszatérítendő, kombinált és 
vissza nem térítendő források súlya. 
Ugyanez az eltérés megfigyelhető 
iparáganként is: a Vidékfejlesztési 
Programból finanszírozott 
agrártámogatások esetében 
egyáltalán nincsenek visszatérítendő 
illetve kombinált források. Ezeket 
a különbségeket szemlélteti a 
következő ábra.

Kiadványunk a teljesség igénye 
nélkül mutatja be a kiírásokkal 
kapcsolatos fő tudnivalókat

A következő fejezetekben 
tématerületenként mutatjuk be, 
hogy milyen kiírásokra pályázhatnak 
a kkv-k. Elsőként röviden bemutatjuk 
a tématerületet. Másodikként 
tématerületenként a három 
keretösszeg vagy várható érdeklődés 
szempontjából legfontosabb 
kiírás kapcsán bemutatjuk, hogy a 
forrásokra milyen méretű, milyen 
szektorban és mely régiókban 

működő kkv-k pályázhatnak. 
Ezek a felhívások a közvetlen kkv 
támogatásra szánt 1 500 milliárd 
forint közel 70 százalékát teszik 
ki. Közöljük a kiírások fő pénzügyi 
adatait, valamint a pályázással 
kapcsolatos tudnivalókat, fő 
határidőket. A kiírások célját 
és a célokhoz kapcsolódóan a 
finanszírozható tevékenységeket 
rövid, a kiírásokból illetve 
termékleírásokból vett szöveges 
idézetek segítségével mutatjuk be.

Kiadványunk nem kíván teljes képet 
adni a kiírások tartalmáról, az általunk 
közölt információk nem tejes körűek. 
Célunk, hogy a kiírások fő adatainak 
összegyűjtésével megmutassuk, 
hogy milyen tevékenységek 
támogathatóak uniós forrásokból a 
kkv szektor esetében.  

A pályázáshoz az e kiadványban 
közölt információk nem elegendőek: 
a kiírások tartalmazhatnak és 
tartalmaznak is olyan akár a 
pályázóra, akár a projekt tartalmára, 
akár a különböző tevékenységek 
projekten belüli súlyára, akár 
egyéb szempontokra vonatkozó 
megkötéseket, amelyeket e 
kiadványban nem közlünk. 

0
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Kapacitásbővítés, korszerűsítés, hatékonyságnövelés

A vállalkozások növekedési és 
foglalkoztatási potenciáljának 
javítása és gazdasági teljesítményük 
erősítése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a kkv-k továbbra is a magyar 
gazdaság motorjaként működjenek. 

Ezt akadályozza, hogy a 
magyarországi kkv-szektor 
hagyományosan tőke és 
eszközhiányos, illetve a meglévő 
eszközök gyakran elavultak. 

A kapacitásbővítés, korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés tématerülethez 
kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program, 
a Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program és a Vidékfejlesztési 
Program kínál fejlesztési forrásokat 
kkv-k számára. 

A vonatkozó felhívások 
elsősorban az alábbi négy 
célkitűzés mentén igyekeznek a 
kapacitásbővítést, korszerűsítést és a 
hatékonyságnövelést ösztönözni: 

 – kkv-k fejlődésének, gazdaságban 
betöltött szerepének, piaci 
pozíciójának erősítése;

 – munkahelyek megtartását 
eredményező beruházások 
ösztönzése;

 – területi különbségek csökkentése;

 – térségi felzárkóztatás és a helyi 
gazdaság megerősítése.

A támogatott beruházásoknak 
olyan kapacitásbővítést kell 
eredményezniük, amelyre tényleges 
piaci igény van, hozzájárul a 
fenntartható, intelligens és befogadó 
növekedéshez és egyben javítja 
a technológiai felkészültséget, 
a versenyképességet és a 
fenntarthatóságot. 

VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Vissza nem térítendő 
támogatás

Mikro- és kisvállalatok Támogatási összeg: 
egyéni beruházás esetén 
maximum 500, kollektív 
beruházás esetén maximum 
1500 millió forint

Keret: 227,4 milliárd forint KMR pályázhat

Cél
A kiírás célja, hogy „lehetőséget biztosítson a 
mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági 
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások 
számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek 
hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos 
folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti 
foglalkoztatás fenntartásához.”

A célokhoz illeszkedve támogatható a mezőgazdasági 
termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő 
technológiai fejlesztést célzó beruházások az 
élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának 
növelése érdekében, a mezőgazdasági termékek 
értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-
hatékonyságot célzó fejlesztések, anyag-, energia- 
víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb 
módon csökkentő feldolgozási technológiák és 
működési módszerek bevezetése. Támogathatóak 
még az energiahatékonyság javítására vonatkozó 
tevékenységek, valamint megújuló energiával működő 
technológiák.

Adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: agrár
Támogatott projektek száma: maximum 50 000

Határidők
Benyújtás határideje: 2018. február 25.
Értékelési határnapok: 2016. április 25-től minden 
harmadik hónap 25. napja
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év
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GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék esetében

Kombinált támogatás Mikro- és kisvállalatok VNT támogatási összeg: 
5-50 millió Ft 
VT támogatási összeg: 
10-145 millió FtKeret (VT és VNT): 

112,5 milliárd forint
KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja, hogy “segítse a szabad vállalkozási zónák 
területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad 
vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás 
nélkül, a fejleszteni kívánó kkv-k olyan kapacitásbővítő 
beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, 
jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás 
költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy 
nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.”

A kiírás keretében támogatható új eszköz beszerzése, 
új épület építése, a termelő és szolgáltató 
tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti 
beruházások végrehajtása, a fejlesztendő tevékenység 
végzéséhez szükséges információs technológia-
fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, 
szoftver) beszerzése, valamint egyéb a fejlesztendő 
tevékenységhez kapcsolódó beruházások, beszerzések.

Adatok
Maximális támogatási intenzitás: 30%
Maximális kamat: 2%
Maximális futamidő: 15 év
Iparági fókusz: a szabad vállalkozási zónákon kívül 
feldolgozóipar, azokon kívül nincs
Támogatott projektek száma: 2 500-5 000

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. február 15.
Értékelési határnapok: folyamatos 
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 18 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Kombinált támogatás Középvállalatok VNT támogatási összeg: 
50-750 millió Ft 
VT támogatási összeg: 
50-2 000 millió FtKeret (VT és VNT): 

112,5 milliárd forint
KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja, hogy “komplex beruházások 
támogatásával biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó 
középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött 
szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek 
megtartását eredményező beruházások támogatását, 
a területi különbségek csökkentését, a térségi 
felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.”

A kiírás keretében támogatható új termelő eszközök, 
gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kiépítése. E beruházásokhoz kapcsolódóan 
finanszírozható infrastrukturális- és ingatlanberuházás, 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása és egyéb beszerzések, beruházások.

Adatok
Maximális támogatási intenzitás: 37%
Maximális kamat: 1%
Maximális futamidő: 15 év
Iparági fókusz: feldolgozóipar
Támogatott projektek száma: 200-300

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. február 15.
Értékelési határnapok: minden második hónap 16. napja 
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év

Európai uniós fejlesztési források kkv-k számára 17



Ipari parkok, klaszterek, együttműködés 

Az ipari parkok fejlesztése és 
együttműködések támogatása 
révén a pályázatok olyan 
infrastruktúra és vállalkozási 
hálózatot kívánnak megteremteni, 
ami elősegíti a kkv-k piacra jutását, 
a méretgazdaságosságból fakadó 
hátrányuk leküzdését és a szinergiák 
jobb kihasználását.

Az ipari parkok és klaszterek 
fejlesztése elsősorban olyan 
infrastrukturális beruházásokat segít 
elő, amelyek hosszútávon tudnak 
új befektetőket vonzani az adott 
térségbe. A jelenlegi ipari park-
hálózat által nyújtott szolgáltatások 
ugyan az előző programozási 
időszakban kiépültek, gyakran 
nem megfelelő színvonalúak, ezért 
kapacitásaik sincsenek kihasználva. 

A tématerületen a beavatkozások 
célja a már meglévő kapacitások 
további fejlesztése és új funkciókkal 
való bővítése, valamit új kapacitások 
kiépítése. Az idesorolt beruházások 
nem szektor-specifikusak, hanem 
olyan infrastruktúrát kívánnak 
fejleszteni, amely több iparág 
vállalkozásait tudja kiszolgálni.

Emellett a kiírások a logisztikai 
központok kialakítását is 
megcélozzák, kihasználva 
Magyarország jó földrajzi 
elhelyezkedését, a hálózati 
együttműködések támogatása révén 
pedig a megfelelő infrastrukturális 
feltételek megteremtése mellett 
a tudásáramlás és szakmai 
együttműködések keretrendszerét 
kívánják kiépíteni a felhívások.

GINOP-1.3.3-16

Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

Vissza nem térítendő 
támogatás

Minden vállalkozásméret Támogatási összeg: 
300-1 000 millió Ft

Keret: 20 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „a beszállító kkv-k támogatása, 
értékláncba történő belépésük és beszállítói pozíciójuk 
elmélyülésének elősegítése […]. A kkv-k részvételével 
megvalósuló értékláncok megerősítéséhez szükséges 
a beszállítói integrátorok támogatása is, mivel ők 
biztosítják a kkv-k tudáshoz, technológiához jutását, 
támogatni tudják a kkv-knál a szükséges kompetenciák 
kialakítását, fejlesztését, valamint elősegítik a 
beszállítóik piacra lépését. Ennek érdekében a beszállítói 
lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor 
és beszállító kkv-k) konzorciumai részesülhetnek 
támogatásban.”

Minden projekt esetében támogatható az információs 
technológia-fejlesztés, beleértve vállalat- és 
termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat. 
Beszállító kkv-k konzorciuma által benyújtott pályázat 
esetében támogatható új eszköz beszerzése, az 
integrátor vállalat által vagy az általa javasolt külső 

szervezet által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés 
igénybevétele, integrátor vállalat által nyújtott képzésen 
való részvétel, továbbá piackutatás, piacra jutáshoz 
kapcsolódó marketing tevékenységek.

Adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: feldolgozóipar
Támogatott projektek száma: 16-24
Csak konzorcium pályázhat

Határidők
Benyújtás határideje: 2018. október 4.
Értékelési határnapok: minden második hónap 1. napja.
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év
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GINOP-1.2.4-16

GINOP-1.2.5-15

Ipari parkok fejlesztése

Vissza nem térítendő 
támogatás

Minden vállalkozásméret Támogatási összeg: 
10-100 millió Ft

Keret: 6 milliárd forint KMR nem pályázhat

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Vissza nem térítendő 
támogatás

Minden vállalkozásméret Támogatási összeg: 
25-100 millió Ft

Keret: 6 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „a már meglévő ipari parkok által nyújtott 
szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük 
illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása a jobb 
kihasználtság érdekében.”

A kiírás keretei között támogatható az ipari park 
működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára 
biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges 
új eszközök, berendezések beszerzése, az ipari 
park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások 
számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához 
szükséges információs technológia-fejlesztés, új 
informatikai hardver és szoftver beszerzése, valamint 
az e két fejlesztéstípushoz kapcsolódó beruházások, 
beszerzések.

Adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 50-90

Határidők
Benyújtás határideje: 2018. május 27.
Értékelési határnapok: minden hónap utolsó keddi napja
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év

Cél
A kiírás célja a már működő, jelentős hozzáadott érték-
növekedési potenciállal bíró logisztikai vállalkozások 
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. Cél, hogy 
“növekedjen a támogatott projektek által létrejövő 
magas színvonalú kiszolgáló környezetek száma, 
kapacitása és a nyújtott szolgáltatások mennyisége.”

A kiírás keretei között támogatható logisztikai 
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz 
beszerzése, információs technológia-fejlesztés, 
valamint kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez 
kapcsolódóan új informatikai eszközök és 
szoftverek beszerzése. Támogathatóak még az e 
két fejlesztéstípushoz kapcsolódó beruházások, 
beszerzések is.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 50-90

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. január 18.
Értékelési határnapok: minden hónap utolsó keddi napja
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év
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Piacra lépés támogatása

A kkv-k piacra lépésének 
támogatásához kapcsolódóan a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program, a Magyar 
Halgazdálkodási Operatív Program és 
a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program különít el 
fejlesztési forrásokat kkv-k számára. 

Az Európai Unió egyik fontos 
célja, hogy a minél egyszerűbb és 
átláthatóbb szabályozás mellett a 
lehető legnagyobb szabadságot 
biztosítsa a nemzetközi szintérre 
kilépni szándékozó vállalkozások 
számára, hogy azok bármely 
tagállamban szolgáltatásokat 
nyújthassanak.  

Ezzel együtt a magyarországi 
export forgalma a vállalatméretet 
tekintve kiegyensúlyozatlan. 
A kivitel több mint kétharmadát 
a nagyvállalatok bonyolítják le, 
míg a mikro- és kisvállalkozások 
részaránya csupán egynegyedét 
teszi ki a teljes magyar exportnak. 
Az export koncentráltságának 
több tényező állhat a hátterében.

A vállalatok sok esetben a külföldi 
piacra lépéshez szükséges tőke és 
kapcsolatrendszer hiánya miatt nem 
tudják külföldi piacokon megvetni 
a lábukat. Másrészről gyakran 
nem ismerik azokat a külföldi 
csatornákat, amelyeken keresztül 
növekedést érhetnek el az adott 
országban. Ahhoz, hogy a kkv-k 
versenyképessége erősödjön, 
elengedhetetlen a nemzetközi piacra 
lépés támogatása.

A piacra lépés támogatása 
tehát magában foglalja mind 
a vállalkozások nemzetközi 
versenyképességének javítását, és 
a külföldi üzleti partnerrel rendelkező 
kkv-k számának növelését. 

A felhívások elsődlegesen azon 
vállalatoknak szólnak, amelyek 
nagy hozzáadott érték- vagy 
exportnövekedési potenciállal bírnak. 
Emellett fontos, hogy a pályázati 
úton megvalósuló fejlesztések 
eredményeként főleg nemzetközi 
hálózatokba való bekapcsolódást 
tervezzék. A felhívások így egyrészt 

a feldolgozott terméket előállító 
iparágakat, a magas hozzáadott 
értékű szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatási szektort és a korszerű 
technológia átadására törekvő 
vállalatokat célozzák meg. 

Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy a felhívások kizárólag 
a fővárosi régióra terjednek ki. 
Több pályázat is elérhető, amely 
kifejezetten olyan vidéki mikro-, 
kis-, és középvállalkozásokat 
támogat, amelyek erősíthetik a 
vidék megtartó erejét és ezáltal 
a gazdaságfejlesztéshez is 
hozzájárulnak.

GINOP-1.3.3-16

Fiatalok vállalkozóvá válása, vállalkozások indítási költségeinek támogatása

Vissza nem térítendő 
támogatás

Mikro- és kisvállalatok Támogatási összeg: 
2-3 millió Ft

Keret: 2,9 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „a Magyarország kevésbé fejlett régióinak 
területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását 
tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év 
közötti fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében 
való felkészítését követően vissza nem térítendő 
támogatás juttatása.”

A kiírás keretei között a korábbi mentorálási program 
nyertes résztvevői számára az új vállalkozás 
indításához kapcsolódó előkészítési tevékenységek, 
eszközbeszerzések, eszközbérlés, üzlethelyiség-bérlés, 
stb. finanszírozható.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 90%
Iparági fókusz: feldolgozóipar
Támogatott projektek száma: maximum 956

Határidők
Benyújtás határideje: 2018. október 4.
Értékelési határnapok: folyamatos
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 12 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év
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MAHOP-2.3-2016

VEKOP-1.3.1-16

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése

Vissza nem térítendő 
támogatás

Minden vállalkozásméret Támogatási összeg: 
legalább 5 millió Ft

Keret: 1,6 milliárd forint Minden régió pályázhat

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Vissza nem térítendő 
támogatás

Mikro- kis- és középvállalatok Támogatási összeg: 
5-25 millió Ft

Keret: 1,2 milliárd forint csak KMR pályázhat

Cél
A kiírás célja az új, induló akvakultúrával foglalkozó 
vállalkozások támogatása.

E célhoz kapcsolódóan támogatható az akvakultúrába 
való termelési célú beruházás, és ehhez kapcsolódóan 
gép- és eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások 
felhasználását célzó beruházások, szociális- és 
irodaépületek építése és egyéb beruházások, 
beszerzések.

Adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: halászat és akvakultúra
Támogatott projektek száma: 5-20

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. március 9.
Értékelési határnapok: folyamatos
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év

Cél
A kiírás „a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci 
megjelenését, valamint 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 felhívás támogatja a külpiacra jutást 
elősegítő szolgáltatások igénybevételét, 
marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap 
létrehozását és piackutatás(ok) elvégzését. A kiírás 
keretei között támogatható a vállalat külföldi kiállításon 
vagy vásáron való részvéte, külföldi árubemutató 
szervezése, valamint ezekhez kapcsolódóan egyéb 
beszerzések és szolgáltatások igénybevétele.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: feldolgozóipar
Támogatott projektek száma: 150-200

Határidők
Benyújtás határideje: 2018. május 9.
Értékelési határnapok: folyamatos
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év
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Kutatás, fejlesztés, innováció

A Kormány a Partnerségi 
Megállapodásban célul tűzte ki a 
kutatás, a technológia-fejlesztés és 
az innováció erősítését. Kiemelt cél a 
K+F+I együttműködések elterjesztése 
és a kiválóság felkarolása, illetve 
a kkv-szektor kiaknázatlan K+F+I 
lehetőségeinek felhasználása. A 
cél elérését a Kormány az önállóan 
vagy együttműködésben kutatás-
fejlesztési és/vagy innovációs 
tevékenységet végző vállalkozások 
támogatásával tervezi megvalósítani.

Az innováció területén az Európai Unió 
által kitűzött vonatkozó tematikus 
cél eléréséhez megadott beruházási 
prioritás lényege a K+F kapacitás 
fejlesztése, a vállalatok, kutatóintézetek 
és a felsőoktatási intézmények közötti 
együttműködések és hálózatosodás 
fejlesztése, a technológia- és 
tudástranszfer támogatása, a K+F 
tevékenységek által kifejlesztett 
termékek és szolgáltatások 
iránti kereslet növelése, illetve a 
kulcsfontosságú technológiák gyártása 
és a mindennapokban használatos 
K+F eredmények terjesztése.

Az Európa 2020 stratégia egyik 
alapvető prioritása az intelligens 
növekedés, amely a tudáson 
és innováción alapuló gazdaság 
kialakítását takarja. Ilyen gazdaság 
kialakításához szükséges többek között 
az információs és kommunikációs 
technológiák lehető legszélesebb 
körű alkalmazása, valamint annak 
biztosítása, hogy az innovatív 
ötletekből olyan új termékek és 
szolgáltatások szülessenek, amelyek 
segítik a növekedést és a minőségi 
munkahelyek megteremtését. Ezen 
tematikus célkitűzéshez kapcsolódik 
szorosan az intelligens szakosodási 
stratégia, amely a helyi, regionális 
sajátosságoknak megfelelően alakítja 
ki a K+F+I támogatások nemzeti, 
régiós és megyei prioritásait. 

Az intelligens szakosodási 
stratégiával egyidejűleg kidolgozták a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének 
koncepcióját is. A kutatási 
infrastruktúrák fejelsztése ösztönzi 
az együttműködések kialakulását 
és a hálózatosodást, így jelentősen 
segíthetik a hazai vállalkozások 

K+F+I tevékenységét. A kutatási 
infrastruktúrák minél intenzívebb 
tudományos célú használata 
mellett kiemelten fontos, hogy a 
vállalkozások is az infrastruktúrák 
aktív megrendelőiként, partnereiként 
jelenjenek meg. Az intelligens 
szakosodási stratégia prioritásai 
nem állandóak: a piaci és társadalmi 
trendekkel, változásokkal együtt 
mozognak, és a helyi szereplőkkel 
együtt bizonyos időközönként 
újragondolásra kerülnek. 
Az intelligens szakosodási 
stratégiában meghatározott nemzeti 
specializációk a következőek: 

 – rendszerszemléletű kutatás; 

 – intelligens gyártás; 

 – fenntartható társadalom.  

A három specializáció célja az, hogy 
olyan szakosodást hozzon létre, 
amely átível az egyes ágazatokon, 
technológiákon, illetve képesé teszi 
az érintett ágazatokat arra, hogy 
strukturálisan megújuljanak, ezáltal 
növelve hazánk versenyképességét.

GINOP-2.2.1-15

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

Vissza nem térítendő 
támogatás

Mikro-, kis- és 
középvállalatok

Támogatási összeg: 
500-4 000 millió Ft

Keret: 103 milliárd forint KMR nem pályázhat (KMR 
tükörkiírás: VEKOP-2.2.1-16)

Cél
A kiírás célja „a hazai vállalkozások, kutatóhelyek 
és felsőoktatási intézmények között hosszútávon 
fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések 
ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos 
eredmények létrejötte céljából.”

E célhoz kapcsolódóan támogathatóak alapkutatások, 
alkalmazott ipari kutatások valamint kísérleti 
fejlesztések. E tevékenységekhez kapcsolódóan 
támogatható projektelőkészítési és projektmenedzsment 
tevékenység, eszközbeszerzés, immateriális javak 
beszerzése, valamint egyéb kapcsolódó beszerzések, 
beruházások és szolgáltatások igénybevétele.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 80%
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 15-100

Határidők
Benyújtás határideje: 2017. május 31.
Értékelési határnapok: 2017. május 31.
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 48 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év
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GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

GINOP-8.1.1-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

Kombinált támogatás Minden vállalkozásméret VNT támogatási összeg: 
50-500 millió Ft
VT támogatási összeg: 
25-250 millió FtKeret (VT és VNT): 

105 milliárd forint
KMR nem pályázhat

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitelprogram

Visszatérítendő támogatás Kis-, közép és nagyvállalatok Hitelösszeg: 
100-3 000 millió Ft

Keret: 42,2 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „a hazai vállalkozások kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése 
olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős 
szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes 
termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek 
prototípusainak kifejlesztését eredményezik”

A célhoz kapcsolódóan támogatható kísérleti 
fejlesztés és ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzés, 
projektmenedzsment tevékenységek, valamint a projekt 
végrehajtásához feltétlenül szükséges épület építése, 
bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges 
alap infrastrukturális fejlesztések.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 55%
Maximális kamat: 2%
Maximális futamidő: 15 év
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 160-1 600

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. március 1.
Értékelési határnapok: 2017. május 31. és augusztus 28.; 
2018. február 5. és november 5.; 2019. március 1.
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3-5 év

Cél
A hitelprogram célja „a vállalkozások K+F+I 
beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel az 
intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- 
és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, 
a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a 
közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, 
továbbá a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti 
programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, 
az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és 
próbagyártásának támogatása.”

E célhoz kapcsolódóan támogatható ipari kutatás, 
kísérleti fejlesztés, innovációs, termék(ek) piacra 
viteléhez kapcsolódó tevékenységek, valamint 
a projektvégrehajtáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenységek.

Adatok
Kamat: 0%
Maximális futamidő: 15 év
Benyújtás határideje: 2019. december 2.
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Információs és kommunikációs technológia

Az Európai Unió – és benne 
Magyarország – a digitális társadalom 
területén is fogalmazott meg 
fejlesztési célokat. 

Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) iránti globális 
kereslet kétezer milliárd euró értékű 
piacot jelent, ennek azonban csak 
egynegyede származik európai 
vállalkozásoktól. Magyarország 
elmarad az európai átlagtól a nagy 
sebességű internet használata terén, 
amely – legnagyobb mértékben a 
vidéki területeken – hátrányosan 
érinti innovációs képességünket, 
a tudás online terjesztését illetve 
az áruk és szolgáltatások online 
forgalmazását. 

Az IKT területén a megadott 
európai szintű beruházási prioritás 
támogatott területei az újgenerációs 
szélessávú infrastruktúra fejlesztése 
és kiterjesztése, a feltörekvő 

technológiákhoz kapcsolódó 
fejlesztések, az IKT-termékek 
és szolgáltatások fejlesztése, ez 
e-kereskedelem, az IKT-termékek 
iránti kereslet élénkítése, illetve a 
digitális felzárkózás (e-befogadás) és 
közösségi hozzáférés fejlesztése. 

A GINOP e területen a magyar 
kkv-k versenyképes fejlesztését 
tűzte ki célul az IKT-infrastruktúra 
fejlesztésén, illetve az IT-
alkalmazások elterjedésének 
növelésén keresztül. Ennek 
eredményeként a hazai vállalkozások 
beépülhetnek a nemzetközi 
innovációs folyamatokba, valamint 
korszerűsíthetik és szélesíthetik 
szolgáltatás- és termékpalettájukat, 
így közvetlenül segíthetik az 
Európai Gazdasági Térség 
versenyképességének javulását a 
nemzetközi piacokon is.

A gazdaság fejlesztését közvetetten 
támogatja a nagysebességű 
szélessávú elérést biztosító 
infrastruktúra fejlesztése, illetve a 
digitális ismeretekkel nem rendelkező 
hátrányos helyzetű emberek 
felzárkóztatása és az IKT-hez való 
hozzáférésük javítása.

A GINOP emellett célként jelöli meg 
200 ezer ember felzárkózásának 
biztosítását a digitális készségek 
fejlesztésén keresztül, mivel 
ez a célcsoport még gyakran 
igényeket sem támaszt e készségek 
elsajátítására. 

Fontos megjegyezni, hogy önálló IKT 
eszközbeszerzés nem támogatható 
a GINOP vonatkozó prioritása 
keretében, csak ha az a projekt 
keretében létrehozott vagy bevezetett 
számítógépes rendszer részét képezi 
vagy nem IKT termelési berendezések 
működtetéséhez kapcsolódik. 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének támogatása

Kombinált támogatás Mikro- és kis- és 
középvállalkozások

Támogatási összeg: 
1–24 millió Ft 
VT támogatási összeg: 
1,25-37,5 milliárd FtKeret (VT+VNT): 

48,2 milliárd forint
KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „a vállalkozások hatékonyságának és 
jövedelemtermelő képességének erősítése a belső 
vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti 
üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások 
minőségének javításán keresztül. A hatékony 
tudásmenedzsment érdekében cél a különböző 
vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások 
bevezetése és összehangolása, a felhőalapú (IaaS, PaaS 
és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások 
bevezetése és használatának ösztönzése.”

E célokhoz kapcsolódóan támogatható vállalati komplex 
infokommunikációs és mobilfejlesztések, alkalmazások 
bevezetése, továbbá felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) 
és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 
terjesztése és bevezetése.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 45%
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: maximum 4 800

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. március 8.
Értékelési határnapok: folyamatos
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év
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GINOP-3.1.2-8.2.4-16

GINOP-1.2.8-17

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek 
és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hitel

Kombinált támogatás Mikro-, kis és 
középvállalkozások

VNT támogatási összeg: 
2-4 millió Ft
VT támogatási összeg: 
2,5-50 millió FtKeret (VT és VNT): 

10,1milliárd forint
KMR nem pályázhat

Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása

Kombinált támogatás Mikro- kis- és 
középvállalkozások

VNT támogatási összeg: 
15-80 millió Ft 
VT támogatási összeg: 
17-100 millió FtKeret (VT és VNT): 

6,5 milliárd forint
KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „az infokommunikációs ágazatban 
működő mikro-, kis- és középvállalkozások által 
előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és 
a vállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének 
elősegítése.”

E célokhoz kapcsolódóan támogatható piaci információk 
beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, 
ügyféladatbázis igénybevétele), és ehhez kapcsolódóan 
IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, 
testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése, új IKT 
termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői 
és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói 
kézikönyvek elkészítése, nemzetközi szakkiállításokon, 
konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvétel 
és egyéb kapcsolódó tevékenységek.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 40%
Maximális kamat: 1%
Maximális futamidő: 10 év
Iparági fókusz: infokommunikáció

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. március 8.
Értékelési határnapok: folyamatos
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év

Cél
A kiírás célja “megteremteni a vállalatok, részlegek, 
a funkciók és képességek kohézióját, amelyben egy 
adatintegrációs hálózat kialakításával a vállalaton belüli 
és azon kívüli folyamatok teljesen integrált értékláncot 
alkotnak.”

E célhoz kapcsolódóan kiemelten támogatható Ipar 4.0 
és vállalati IoT technológiák átvétele, vállalati IoT, M2M, 
valamint szenzor fejlesztések, a gyártósorok, logisztikai 
és szolgáltatóipari folyamatok, rendszerek digitalizálása, 
termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet 
fejlesztése, virtuális valóság és kiterjesztett valóság 
technológiák, CAD-CAM rendszerek bevezetése.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 35%
Maximális kamat: 1%
Maximális futamidő: 8 év
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 4800

Határidők
Benyújtás határideje: 2017. augusztus 15.
Értékelési határnapok: megyénként eltérő
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év
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Munkaerő, képzés, létszámfejlesztés 

Bár a foglalkoztatási mutatók a 
gazdasági válság befejeződése 
óta jelentősen javultak és a 
vállalkozásfejlesztést célzó 
operatív programok legtöbbje 
létszámbővítést, illetve 
munkahelyteremtést indukál, 
vannak olyan szegmensei a 
munkaerő-piacnak, ahol továbbra 
is alacsony a foglalkoztatás. Ezért a 
munkaerőt és a létszámfejlesztést 
célzó programok olyan területeket 
támogatnak, amelyek közvetlen 
beavatkozást igényelnek, mivel 
általános munkahely teremtő 
programok segítségével nem érhető 
el a célzott hatás. Ilyen terület 
a fiatalok munkaerő piacra való 
belépésének támogatása, vagy a 
rugalmas munkavégzés feltételeinek 
megteremtése.

Annak ellenére, hogy a rugalmas 
munkavégzés iránt egyre nagyobb 
a kereslet a munkavállalók részéről, 
továbbá a digitalizáció miatt ennek 
feltételei is egyre inkább adottak, a 
magyar munkaerő-piacon a rugalmas 
munkafeltételeket kínáló állások 
száma továbbra is alacsony. Ez annak 
ellenére van így, hogy a törvényi 
szabályozás támogatja a rugalmas 
foglalkoztatási formákat. 

A programok munkahelyi bölcsődék 
és a rugalmas foglalkoztatási formák 
támogatásával kívánják azokat elérni, 
akik ezen formák nélkül kiesnének 
a munkaerő-piacról. Ilyen csoportok 
például a kisgyermekes szülők, vagy 
a hozzátartozókat otthon ápolók. 

További kihívás a fiatalok munkaerő 
piacra való lépése. A fiatalok 
foglalkoztatási mutatói nőttek, 
azonban az álláskeresésessel 
töltött idő hosszúra nyúlhat, illetve 
gyakori probléma az iskolai formális 
oktatás mellett a kellő gyakorlati 
tudás hiánya a munkába állás 
kezdetén. A vonatkozó projektek 
gyakornoki programok támogatásával 
szeretnék ezt a problémát áthidalni 
a szakképzett munakerőt igénylő 
szakmákban és az agrárszektorban. 

GINOP-6.1.5-17

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Vissza nem térítendő 
támogatás

Nagyvállalatok Támogatási összeg: 
150-500 millió forint

Keret: 21,5 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás fő célja, hogy „az alkalmazottak 
foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 
készségeinek és kompetenciáinak javítása révén 
növekedjen a vállalkozások versenyképessége, 
a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább 
javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat 
munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.” 
További cél, hogy „a vállalkozások saját forrásaikat 
kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe 
történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is 
tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.” 
E célokhoz kapcsolódóan a konstrukció az Ipar 4.0 
megoldások hazai terjedését is elő kívánja segíteni 
és „támogatja az IPAR 4.0 koncepcióhoz kapcsolódó 
vállalati funkciók, folyamatok fejlesztésére irányuló 
munkavállalókat érintő, nem szállítói jellegű képzések 
kialakítását, megvalósítását.”

A konstrukció keretében támogatható képzések 
lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt 
szolgáltatásként, képzéshez kapcsolódó tudás-, 
és elégedettségmérés, képzések szervezéséhez, 
lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) 
alkalmazása, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása, illetve az ezekhez kapcsolódó előkészítési 
és projektmenedzsment költségek.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 100%
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 50

Határidők
Benyújtás határideje: 2017. október 30.
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év
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GINOP-6.1.6-17

GINOP-8.8.1-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Vissza nem térítendő 
támogatás

Mikro-, kis- és 
középvállalkozások

Támogatási összeg: 
3-50 millió forint

Keret: 19 milliárd forint KMR nem pályázhat

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram

Visszatérítendő támogatás Mikro- kis- és 
középvállalkozások

Hitelösszeg: 
vállalkozásmérettől függően 
1-50 millió forint

Keret: 29,5 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás fő célja, hogy „az alkalmazottak 
foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 
készségeinek és kompetenciáinak javítása révén 
növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a 
nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább 
javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat 
munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.” 
További cél, hogy „a vállalkozások saját forrásaikat 
kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe 
történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is 
tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.” 
E célokhoz kapcsolódóan a konstrukció az Ipar 4.0 
megoldások hazai terjedését is elő kívánja segíteni 
és „támogatja az IPAR 4.0 koncepcióhoz kapcsolódó 
vállalati funkciók, folyamatok fejlesztésére irányuló 
munkavállalókat érintő, nem szállítói jellegű képzések 
kialakítását, megvalósítását.”

E célokhoz kapcsolódóan támogatható képzések 
lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt 
szolgáltatásként, képzéshez kapcsolódó tudás-, 
és elégedettségmérés, kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása, illetve az ezekhez kapcsolódó 
előkészítési és projektmenedzsment költségek.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 100%
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: maximum 6346

Határidők
Benyújtás határideje: 2017. október 30.
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év

Cél
A kiírás célja „a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy 
nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást 
ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, 
azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak 
mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú mikro-, kis- 
és középvállalkozások versenyképességének növelése a 
külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.”

A célhoz kapcsolódóan támogatható vállalkozóvá váló 
munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetében 
a vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési 
célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a 

beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés. 
Társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások 
esetében támogatható a vállalkozásfejlesztési célokhoz 
kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz 
kapcsolódó készletbeszerzés.

Adatok
Kamat: 2%
Maximális futamidő: 10 év
Benyújtás határideje: 2019. március 18.
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Környezet és energia 

A Környezet és Energia Operatív 
Program fejlesztései megalapozzák 
és elősegítik Magyarország 
gazdasági versenyképességének 
erősödését és társadalmi jólétének 
növekedését. A bennünket körülvevő 
környezeti és természeti értékek 
megóvása és körültekintő fejlesztése 
az emberi életminőség javításának 
egyik alapfeltétele, és egyben a 
fenntartható gazdasági és szociális 
fejlődés meghatározó tényezője.

Az Európai Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája, az Európa 2020 egyik 
alapvető prioritása a fenntartható 
növekedés, amely széndioxid nélküli 
gazdaság kialakítását takarja. Ilyen 
gazdaság kialakításához szükséges 
többek között az energiahatékonyság 
növelése, a megújuló energiaforrások 
szélesebb körű felhasználása és 
fejlettebb üzemanyagok használata. 

Mindezek segítik olyan új termékek 
és szolgáltatások születését, amelyek 
hozzájárulnak a növekedéshez 
és minőségi munkahelyek 
megteremtéséhez. 

A Kormány a Partnerségi 
Megállapodásban célul tűzte ki az 
alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaság elősegítését, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
és a környezet és az erőforrások 
fenntartható kezelését.

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaság elérése kapcsán a fő 
cél az ország épületenergetikai 
színvonalának jelentős emelése 
(elsősorban az energiahatékonyság 
növelésével) és a megújuló energiák 
alkalmazásának növelése, az agrár-
vidékfejlesztésben pedig a cél az 
agrár-melléktermékek energetikai 
hasznosításának jelentős bővítése. 

A fejlesztések a következő fontosabb 
tématerületeket érintik:

 – Éghajlatváltozás: a fejlesztések 
központjában a rendkívüli helyzetekre 
való megelőző felkészülés 
áll. A fő cél az árvízvédelmi 
biztonság fokozása és a többcélú, 
integrált területi vízgazdálkodás 
kialakítása, valamint az agrár-
vidékfejlesztésben a mezőgazdaság 
alkalmazkodóképességének 
fejlesztése.

 – Környezetvédelem és 
erőforrás felhasználás: a 
fejlesztések központjában a vízi 
közműfejlesztések, és ezáltal a Víz 
Keretirányelvnek való megfelelés, 
a hulladékgazdálkodási rendszerek 
fejlesztése, valamint a városi 
környezet fejlesztése áll. Agrár- és 
vidékfejlesztési vonatkozásban 
cél az agrár-környezetvédelem 
megerősítése. 

VP2.-4.1.4-16

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Vissza nem térítendő 
támogatás

Mikro- és kisvállalkozások Támogatási összeg: 
maximum 1 milliárd forint 
kollektív projekt esetében

Keret: 49,5 milliárd forint Minden régió pályázhat

Cél
A kiírás célja „a mezőgazdasági termelés biztonsága 
és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében 
a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható 
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák 
elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési 
módszerek terjesztése és a fenntartható területhasználat 
biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi 
szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk 
megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.”

E célhoz kapcsolódóan támogatható közepes nagyságú 
tározók, természetes szűrőmezők és mezőgazdasági 
területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása, 
a meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás 
hatékonyságának javítása, új öntözőberendezések 
beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek 
létrehozása, valamint az öntözőberendezések 
energiafelhasználási hatékonyságának javítása. 

E tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható 
hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése 
és telepítése.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 50%
Iparági fókusz: agrár
Támogatott projektek száma: maximum 400

Határidők
Benyújtás határideje: 2018. augusztus 1.
Értékelési határnapok: 2017. július 6., november 6.; 
2018. március 6. és augusztus 1.
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 5 év

Európai uniós fejlesztési források kkv-k számára28



GINOP-4.1.1-8.4.4-16

GINOP-8.4.1/B-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Kombinált támogatás Kis- és középvállalkozások VNT támogatási összeg: 
3-50 millió Ft
VT támogatási összeg: 
3-50 millió FtKeret (VT és VNT): 

91,5 milliárd forint
KMR nem pályázhat

Kkv energia hitel

Visszatérítendő támogatás Mikro-, kis- és 
középvállalatok

Hitelösszeg: 
maximum 1 000 millió Ft

Keret: 30 milliárd forint KMR nem pályázhat

Cél
A kiírás célja „a környezettudatos gazdasági 
versenyképesség erősítése, a környezetterhelés és a 
felhasznált primer energia mennyiségének csökkentése, 
illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő 
terheinek enyhítése.”

E célhoz kapcsolódóan finanszírozható az épületek 
hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése, az épületek fűtési, hűtési és használati 
melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, a meglévő 
bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos 
átalakítása, napkollektoros rendszer telepítése. 
Támogatható még ezen túl modern kazánrendszerek 
kiépítése, napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy 
autonóm villamosenergia-termelés céljából, valamint 
egyéb energetikai fejlesztések. Finanszírozhatóak 
a fentiekhez kapcsolódó projektelőkészítési és 
projektmenedzsment költségek is.

Pénzügyi adatok
Maximális támogatási intenzitás: 45%
Maximális kamat: 2%
Maximális futamidő: 10 év
Iparági fókusz: nincs
Támogatott projektek száma: 1 700-2 800

Határidők
Benyújtás határideje: 2019. március 18.
Értékelési határnapok: folyamatos
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 12 hónapon belül
Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 3 év

Cél
A hitelprogram célja „a finanszírozási forrásokhoz nem, 
vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, 
kis- és középvállalkozások versenyképességének 
növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési 
képességének megteremtése, valamint e képesség 
növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz 
történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram mikro-, 
kis- és középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból 
életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, 
amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia 
kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából 
villamos energiát állítanak elő.”

E célhoz kapcsolódóan hitelkérelem keretében 
támogatható ingatlanvásárlás, a projekt szempontjából 
feltétlenül szükséges épület építése, új tárgyi eszköz 
beszerzése, immateriális javakra irányuló beruházás, 
valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek 
egy része.

Adatok
Kamat: 0%
Maximális futamidő: 15 év
Benyújtás határideje: 2018. június 30.
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A Közösségi Programok elsősorban 
a nagyobb, nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező vállalkozások számára 
nyújtanak finanszírozási lehetőséget
Az ESB-alapokkal szemben a 
közösségi programokat komplexebb 
kiírások és projektek, és ezzel együtt 
nagyobb projektméret jellemzik. 
A közösségi programok által 
finanszírozott projektekkel szemben 
rendszerint feltétel, hogy nemzetközi 
együttműködés keretében 
valósuljanak meg.

A Közösségi Programok keretei 
között a jogosult vállalkozásoknak 
összesen mintegy 1 734 milliárd 
forintnyi fejlesztési forrás 
elnyerésére van lehetőségük2. 
E forrásokért bármelyik tagállamból 
versenyezhetnek a vállalatok.

E fejlesztési források elsősorban 
olyan, már hosszabb ideje működő, 
nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező vállalkozásoknak 
jelenthetnek komoly lehetőséget, 
amelyek valamilyen nagyobb méretű, 
innovatív, valamely közös európai 
uniós politika kereteibe illeszkedő 
projekthez keresnek finanszírozást.

A projektenként igényelhető 
támogatás programtól függően igen 
széles tartományban mozoghat: 
hozzávetőlegesen projektenként 
220 millió forint és 21 milliárd 
forintnyi támogatási összeg 
igényelhető. 

Az 1 734 milliárd forintnyi forrás felét 
a kkv-ügyi végrehajtó ügynökség, 
40 százalékát a Kutatási Végrehajtó 
ügynökség, kevesebb mint tizedét 
az Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
helyezi ki.

A pályázati és projektvégrehajtási 
folyamattal kapcsolatban bővebb 
információ érhető el a Magyar 
Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett pályázati honlapon: 
www.palyazatokmagyarul.eu.

483 
mrd Ft

331 
mrd Ft

168 
mrd Ft

103 
mrd Ft

53 
mrd Ft

Kutatás, fejlesztési, 
innováció

Piacra lépés 
támogatása

Környezet 
és energia

Ipari parkok, 
klaszterek, 

együttműködés

Egyéb 
források

2 A fejezetben közölt, a pályázati konstrukciókra vonatkozó információk a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett pályázati honlapon közölt 2017. március 31-én 
hatályos információkon alapulnak. A weboldal elérhető: http://www.palyazatokmagyarul.eu. A kiadvány megjelenésének pillanatában érvényes információk ettől eltérhetnek.
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2020 után a vissza nem térítendő források 
aránya csökken, a pest megyei, de nem 
budapesti vállalkozások azonban jobb 
helyzetbe kerülnek
A kkv-k számára fontos fejlesztési 
források áttekintése után 
érdemes néhány szót szentelni a 
gazdaságfejlesztési források, és 
azon belül a vállalkozásfejlesztés 
jövőjének. Ezzel kapcsolatban a hazai 
vállalkozások két fontos változásra 
számíthatnak:

 – a visszatérítendő források 
jelentősége a vissza nem terítendő 
források rovására növekszik;

 – a pest megyei, de nem budapesti 
vállalkozások számára 2020 után 
nagyobb volumenű forrás lesz 
elérhető.

A visszatérítendő források 
szerepe növekszik

Az Európai Unió fejlesztéspolitikájá-
ban a for profit szektor támogatását 
célzó vissza nem térítendő források 
használata fejlesztési ciklusról 
fejlesztési ciklusra csökken. 

Ez a trend várhatóan növekvő 
ütemben folytatódik a 2020 utáni 
fejlesztési ciklusban is. 

A Kormány ugyanakkor már ebben 
a fejlesztési ciklusban igyekszik 
felkészíteni a vállalkozásokat 
erre a változásra: az összes kiírt 
pályázatból – legyen az közvetlen 
vállalkozásfejlesztési vagy egyéb 
célú – mintegy 1 000 milliárd forintot 
helyeznek ki pénzügyi eszközként 
vagy kombinált forrás formájában.

Ebből következően a fenntartható 
gazdasági növekedés megteremtése 
érdekében érdemes olyan 
projektekre fordítani a jelenleg 
elérhető vissza nem térítendő 
fejlesztési forrásokat, amelyek nem 
egyszeri beruházásként jelennek 
meg a gazdaság körforgásában, 
hanem 2020 után is működni fognak. 
A jelenlegi programozási időszak e 
tekintetben egyedülálló esélyt jelent 
a hazai vállalkozások számára arra, 

hogy megteremtsék a vissza nem 
térítendő forrásoktól független, 
fenntartható működésüket.

A pest megyei, de nem budapesti 
vállalkozások számára 2020 után 
nagyobb volumenű forrás lesz 
elérhető

A jelenlegi fejlesztési ciklusban 
a pest megyei vállalkozások – a 
dedikált kormányzati források 
ellenére is – jóval kisebb volumenű 
forrásban részesülhetnek, mint más 
régiók vállalkozásai. Ennek oka, 
hogy az Európai Unió szabályainak 
megfelelően az európai uniós egy 
főre jutó GDP átlagot meghaladó 
régiókban jóval szűkebb keretek 
között lehet felhasználni a 
fejlesztéspolitikai forrásokat. 

Világos azonban, hogy a fejlesztési 
források iránti kereslet rendkívül 
különböző Pest megyén belül: míg 
a fejlett Budapesten európai uniós 
összehasonlításban is magas az egy 
főre jutó GDP, amennyiben csak a 
Budapesten kívüli Pest megyéhez 
tartozó terület egy főre jutó GDP-
jét vizsgáljuk, az a magyarországi 
régiók között az egy főre jutó GDP 
tekintetében csak a középmezőnyben 
foglalna helyet. Ezért fontos, hogy 
Pest megye 2021-től önálló régióvá 
válik, elkülönülve a jóval fejlettebb 
Budapesttől. Ezzel a lépéssel a 
pest megyei, de nem budapesti 
vállalkozások jóval jelentősebb 
volumenű fejlesztési forráshoz 
juthatnak majd. 

186 403 5 549 6 727

Fejlesztési ciklus

1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020

A visszatérítendő források volumene növekszik az Európai Unióban 
(Milliárd forint)
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Függelék
A kkv-k számára releváns fejlesztési célú pályázatok listája

Vissza nem térítendő források

Pályázati kód Megnevezés Tématerület Keret 
(mrd 

Ft)

Maximális 
támogatási 

összeg (mft)

Elsődleges 
iparági fókusz

GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz 
(IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek 
támogatása

IKT 5 500 Könnyű- és 
nehézipar

GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és 
beszállítói integrátorok támogatása

Ipari parkok, 
klaszterek, 
együttműködés

20 1 000 Feldolgozóipar

GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése Ipari parkok, 
klaszterek, 
együttműködés

6 100 Nincs

GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek 
támogatása

Ipari parkok, 
klaszterek, 
együttműködés

6 100 Nincs

GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai 
szolgáltatás-igénybevételének támogatása

Ipari parkok, 
klaszterek, 
együttműködés

6 25 Feldolgozóipar, 
könnyű-és 
nehézipar

GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi 
szolgáltatásnyújtásának támogatása

Ipari parkok, 
klaszterek, 
együttműködés

2 50 Feldolgozóipar

GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági 
együttműködések

K+F+I 103 4 000 Nincs

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

K+F+I 26 8 000 Nincs

GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) K+F+I 5 600 Nincs

GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének 
támogatása az innováció vezérelt exportbővítés 
megvalósítása érdekében

K+F+I 5 450 Nincs

GINOP-2.1.4 Innovációs voucher K+F+I 3 20 Műszaki, 
biotechnológiai 
és egyéb 
természet-
tudományi 
kutatás, 
fejlesztés

VEKOP-2.2.1-16 Versenyképességi és Kiválósági 
Együttműködések

K+F+I 3 800 Nincs

MAHOP-2.1-2016 Az akvakultúra terén történő innováció 
ösztönzése

K+F+I 1 1 200 Halászat és 
akvakultúra

VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági  termékek értéknövelése és 
erőforrás-  hatékonyságának elősegítése a   
feldolgozásban

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

227 500* Agrár

GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások 
komplex fejlesztéseinek támogatása

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

105 500 Feldolgozóipar
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Vissza nem térítendő források

Pályázati kód Megnevezés Tématerület Keret 
(mrd 

Ft)

Maximális 
támogatási 

összeg (mft)

Elsődleges 
iparági fókusz

VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-
hatékonyságának támogatása

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

40 200 Agrár

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására 
és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

36 50 Agrár

GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált 
termék- és szolgáltatás fejlesztése

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

21 3 000 Turisztika

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

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

21 25 Feldolgozóipar

VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának 
lehetőségével

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

19 75* Agrár

GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 
fejlesztése

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

16 1 500 Turisztika

VEKOP-2.1.7 Prototípus, termék-, technológia- és 
szolgáltatásfejlesztés

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

8 80 Nincs

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

6 100 Agrár

MAHOP-2.2-2016 Az akvakultúrába történő termelési célú 
beruházások támogatása

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

6 5 700 Halászat és 
akvakultúra

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 
kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 
támogatása

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

5 100 Agrár

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei 
termékek feldolgozására és piaci értékesítésére 
irányuló beruházások

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

4 100 Agrár

MAHOP-5.3.3 
-2016

A halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozására irányuló beruházások támogatása

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

3 2 600 Halászat és 
akvakultúra

VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

2 1 800 Agrár

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

1 4 650 Agrár

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése

Környezet és energia 50 500* Agrár

KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Környezet és energia 31 400 Nincs

KEHOP-5.3.2-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal

Környezet és energia 13 2 500 Nincs

KEHOP-5.2.8 Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések

Környezet és energia 1 250 Nincs

MAHOP-2.4-2016 Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú 
beruházások

Környezet és energia 0 300 Halászat és 
akvakultúra
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Vissza nem térítendő források

Pályázati kód Megnevezés Tématerület Keret 
(mrd 

Ft)

Maximális 
támogatási 

összeg (mft)

Elsődleges 
iparági fókusz

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára

Munkaerő 22 500 Nincs

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára

Munkaerő 19 50 Nincs

GINOP-5.2.7-17 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Munkaerő 16 3 Feldolgozóipar

GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására Munkaerő 15 30 Nincs

GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása Munkaerő 8 3 Feldolgozóipar

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek Munkaerő 6 50 Agrár

GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 
konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát 
foglalkoztatási módszerek bevezetése a 
munkáltatóknál

Munkaerő 5 15 Nincs

GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának 
támogatása

Munkaerő 4 100 Nincs

VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és 
középvállalatok munkavállalói számára

Munkaerő 2 100 Nincs

VEKOP-8.5.2-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára

Munkaerő 1 100 Nincs

GINOP-5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása

Piacra lépés 3 3 Feldolgozóipar

MAHOP-2.3- 
2016

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új 
gazdálkodók ösztönzése

Piacra lépés 2 N/A Halászat és 
akvakultúra

VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása

Piacra lépés 1 25 Feldolgozóipar

VEKOP-8.3.1-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Piacra lépés 1 3 Nincs

Kombinált források

Pályázati kód Megnevezés Tématerület Keret 
(mrd 

Ft)

Maximális 
VNT 

támogatási 
összeg 

(millió Ft)

Maximális 
hitelösszeg 

(millió Ft)

Kamat 
(%)

Elsődle-
ges 
iparági 
fókusz

GINOP-1.2.3- 
8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatása kombinált hiteltermék 
esetében

Kapacitás bővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyság-
növelés

112.5 50 145 2 Feldolgo-
zóipar

GINOP-1.2.6- 
8.3.4-16

Élelmiszeripari középvállalatok 
komplex beruházásainak támogatása 
kombinált hiteltermékkel

Kapacitás-
bővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyság-
növelés

112.5 750 2 000 1 Feldolgo-
zóipar

GINOP-2.1.2- 
8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása kombinált hiteltermék 
keretében

K+F+I 105.0 500 250 2 nincs

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 
kombinált hitel

IKT 10.1 4 50 1 Infokum-
moniká ció
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Kombinált források

Pályázati kód Megnevezés Tématerület Keret 
(mrd 

Ft)

Maximális 
VNT 

támogatási 
összeg 

(millió Ft)

Maximális 
hitelösszeg 

(millió Ft)

Kamat 
(%)

Elsődle-
ges 
iparági 
fókusz

GINOP-3.2.2- 
8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs 
és mobilfejlesztések, felhőalapú 
online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének támogatása

IKT 48.2 24 37.5 1 nincs

GINOP-4.1.1- 
8.4.4-16

Megújuló energia használatával 
megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztések támogatása kombinált 
hiteltermékkel 

Környezet és 
energia

91.5 50 50 2 nincs

VEKOP-5.1.1- 
5.1.2-16

Vállalkozások megújuló energia 
használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztéseinek 
támogatása a közép-magyarországi 
régióban kombinált hiteltermékkel

Környezet és 
energia

11.76 50 50 2 nincs

GINOP-3.2.4- 
8.2.4-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) 
vállalati szolgáltatások, IKT 
megoldások fejlesztésének és piaci 
bevezetésének támogatása

IKT 4.5 175 300 1 Infokum-
moniká ció

GINOP-3.2.6- 
8.2.4-17

Versenyképes vállalatok 
tevékenységének emelt szintű 
digitalizálása 

IKT 6.5 80 100 1 nincs

Támogatott hitelek

Pályázati kód Megnevezés Tématerület Keret 
(mrd 

Ft)

Maximális 
támogatási 

összeg (mft)

Kamat 
(%)

Elsődleges 
iparági fókusz

GINOP-8.3.1- 16 Mikro, Kis- és Középvállalkozások 
Versenyképességének Növelése 
célú Hitelprogram

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

70 600 0 nincs

VEKOP-1.2.3- 16 Mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése 
Pest megyében célú Hitelprogram 

Kapacitásbővítés, 
korszerűsítés, 
hatékonyságnövelés

3.67 50 0 nincs

GINOP-8.1.1- 16 Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása Hitelprogram

K+F+I 42.2 3 000 0 nincs

GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel Környezet és energia 30.0 1 000 0 nincs

GINOP-8.8.1- 17 Foglalkoztatás ösztönzése célú 
Hitelprogram

Munkaerő 29.5 50 0 nincs

*konzorcium által megvalósított beruházás esetében eltérő

Készítők

A dokumentum nem jöhetett volna létre a következő személyek elkötelezett munkája nélkül.
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