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Kötött célrendszer:
EU 2020 célkitűzések

Hazai célkitűzések
Foglalkoztatási
ráta 75%-ra
emelkedik

 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának
munkahellyel kell rendelkeznie
 Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani

A szegénységben élő
népesség száma
450.000 fővel
csökken

K+F szintje a
GDP 1,8%-ra nő

 Energia/klíma:
 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
20%-os csökkentése
 Energiahatékonyság 20%-os növelése
 Megújuló energia részarányának
20%-os növelése

A korai
iskolaelhagyók
aránya 10%-ra
csökken a 18-24
évesek között

 Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %
 A felsőfokú végzettségűek aránya minimum
40 %
 A szegénység kockázatának kitett lakosok
számát 20 millióval kell csökkenteni

Felsőfokú, ill.
annak megfelelő
végzettségűek
aránya a 30-34
éves népességen
belül 30,3%-ra nő

2020

Megújuló energiaforrások
részaránya 14,6%ra nő

Energiahatékonyság
10%-os növelése
ÜHG kibocsátás
legfeljebb 10%os növelése 2005höz képest

Operatív programok áttekintése
Operatív Program

millió Euró

Mrd Ft

8 813

2 733

927

288

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

3 971

1 231

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

3 920

1 216

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

3 785

1 174

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

3 070

952

935

290

4 174

1 294

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

51

16

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

111

34

7 643

2 370

37 400

11 598

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)

+ közvetlen területalapú támogatások
összesen

A GINOP stratégiai céljai
• Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése.
A vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra,
technológiai, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön,
elérhetősége javuljon.
• Gazdasági együttműködések erősítése.
Nőjön a piacépítést szolgáló összefogások, vállalkozói
együttműködések, beszerzési rendszerek száma és jelentősége.
• Versenyképességi akadályok lebontása.
A vállalkozások számára könnyebben megvalósítható legyen az új
piacokra való belépés, az üzleti modell minőségi javítása.

A GINOP prioritásai
1.

Kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása
Alap: ERFA
Forrás: 490,6 milliárd Ft

3.

Infokommunikációs
fejlesztések
Alap: ERFA
Forrás: 141 milliárd Ft

5.

Foglalkoztatás
Alap: ESZA , IFK
Forrás: 515,6 +14,7 milliárd Ft

7.

Turizmus
Alap: ERFA
Forrás: 111,8 milliárd Ft

2.

Kutatás, technológiai fejlesztés
és innováció
Alap: ERFA
Forrás: 523,3 milliárd Ft

4.

Energia
Alap: ERFA
Forrás: 69,9 milliárd Ft

6.

Versenyképes munkaerő
Alap: ESZA
Forrás: 135,6 milliárd Ft

8.

Pénzügyi eszközök
Alap: ERFA
Forrás: 729,6 milliárd Ft

Keretszabályok

SZINTENTARTÓ BERUHÁZÁS: csak termék NAGYVÁLLALATOK: csak logisztika,
EXPORT: a fejlesztés eredményeként
vagy szolgáltatáspaletta bővítése
beszállítói integrátorok, klaszterek, IKT és exportra képes termék vagy beszállítói
támogatható, kivéve energiahatékonyság
K+I; de a kkv-t is be kell vonni
kapacitás jön létre és külpiacra jut
TURIZMUS: szálláshely-kapacitás
fejlesztése nem elszámolható

ÉLELMISZERIPAR: vissza nem térítendő
támogatást külön indokolni kell

TERMELÉS: feldolgozó ipar és termelő
infrastukrúra fejlesztését célzó projektek

INFORMATIKA: önálló IKT eszközbeszerzés nem támogatható, csak IKT
rendszer bevezetése keretében

SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR: első sorban
visszatérítendő támogatás, de vannak
kivételek

KUTATÁS: piacvezérelt fejlesztések,
nemzetközi projektek, kkv-k bevonása az
egyetemek és kutató intézetek mellett

ÉRZÉKENY ÁGAZATOK: szén-, acélipar,
hajógyártás, szállítmányozás, repülőtér
mezőgazdaság, atomerőmű, dohányipar

NEMZETI PRIORITÁSOK: kiemelt ágazat,
növekedési zóna, szabadvállalkozási
zóna, S3 stratégia, magas foglalkoztatás

ENERGIA: épületek és termelési
infrastruktúra energiahatékonysága, főleg
megújuló energiával kombinálva

6

Éves Fejlesztési Keret
•
•
•

•
•

a programok hatékony végrehajtása érdekében programonként meghatározott, a
következő évre szóló éves fejlesztési keretet kell készíteni
az elkészítését az IH koordinálja
a tartalmát a szakpolitikai felelős adja:
 az adott évre tervezett felhívások listáját
 A felhívások szakmai koncepcióját
 Konstrukció keretösszegét (jogszabály szerint minimum 1 Mrd Ft)
OP Monitoring Bizottság megtárgyalja, végül a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság fogadja el, kormányhatározat formájában kerül kiadásra
Tartalma:
 Felhívás azonosító jele
 Felhívás neve
 Felhívás keretösszege
 Felhívás meghirdetésének módja
 Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
 Kiemelt projektek listája, nevesítve a támogatást igénylő nevét és a szakmai
elvárásokat

GINOP 2016. évi lehetőségek
ÉFK MÓDOSÍTVA 2016. ÁPRILIS 15-én!*
GINOP 2016. évi ÉFK: 38 + 16 db felhívás HELYETT
39 + 18 db felhívás
 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.
„Összességében több mint 1000 milliárd forintnyi újabb forrás nyílik meg
a gazdaságfejlesztési, illetve innovációs és kutatás-fejlesztési támogatásokra 2016-ban.
Év végére elérhető lesz az időszak keretének 75%-a!” (2016. január)
„Közel 300 milliárd forinttal emelte meg a kormány a GINOP éves keretösszegét,
ezzel a 2016 végéig elérhető források összege több mint 2200 milliárd forintra emelkedett.”
(2016.április 20.)

 A www.magyarkozlony.hu oldalon megtalálható (Magyar Közlöny 2016/53.szám)
*1201/2016. (IV. 15.) Korm. Határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

GINOP eddigi eredmények
• 2014 óta összesen 46 felhívás jelent meg 884 Mrd Ft keretösszeggel
Ebből
 lezárult/felfüggesztve: 16 pályázat, 404 Mrd Ft kerettel
 jelenleg beadható pályázat: 28 pályázat, 467 Mrd Ft kerettel
Eredmények
 Több mint 9 518 támogatási kérelem, 1 233 Mrd Ft értékben
 2 209 pozitív támogatói döntés, 275 Mrd Ft összértékben
 Közel 2 150 szerződött projekt, 254 Mrd Ft összegben
 35 Mrd Ft kifizetés

GINOP
felhívások felülvizsgálat alatt
Azonosító

GINOP1.2.1-15

GINOP1.2.2-15

GINOP1.2.5-15

Cím

Megjelenés és
felfüggesztés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése

Megjelenés:
2015. 06. 09.
(átmenetileg
szünetel
2015.09.18-tól)

105

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása

Megjelenés:
2015. 06. 09.
(átmenetileg
szünetel
2016.02.22-től)

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek
támogatása

Megjelenés:
2016. 12. 23.
(átmenetileg
szünetel
2016.02.22-től)

60
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Eljárásrend

standard

egyszerűsített

standard

GINOP
felhívások felülvizsgálat alatt (II)
Azonosító

GINOP1.3.1-15

GINOP2.1.1-15

GINOP2.1.7-15

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása

Megjelenés:
2015. 05. 20.
(átmenetileg
szünetel
2016.02.22-től)

5

egyszerűsített

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Megjelenés:
2015.08.25.
(átmenetileg
szünetel
2016.01.12-től)

60

standard

Megjelenés
2015.10.30.
(átmenetileg
szünetel
2016.04.15-től)

35

standard

Prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés

GINOP
elérhető felhívások 2016
(I.)
I.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP1.2.4-16

Ipari parkok fejlesztése

2016.04.13.

6

standard

GINOP1.3.2-15

Professzionális klaszterszervezetek minőségi
szolgáltatás-nyújtásának támogatása

2015.12.23.

2

standard

GINOP 1.3.4–15

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

2015.11.27.

2

standard

GINOP
elérhető felhívások 2016
(II.)
.
Azonosító

Cím

GINOP2.1.3-15

Iparjog

GINOP2.1.4-15

Innovációs voucher

GINOP2.1.5-15

Innovációs ökoszisztéma
(start up és spin off)

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

1

egyszerűsített

2016.01.04.

3

egyszerűsített

2015.12.28.

5

standard

2015.08.25.

GINOP
elérhető felhívások 2016
(III.)
.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP 2.2.1–15

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések

2015.09.29.

80

standard

GINOP2.3.2-15

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

2015.09.29.

65

standard

GINOP2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra megerősítése –
nemzetköziesedés, hálózatosodás

2015.08.25.

35

standard

2015.12.23.

25

standard

GINOP2.3.4-15

Felsőoktatási és ipari együttműködési központ
(FIEK)

GINOP
elérhető felhívások 2016
(IV.)
I.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP 3.1.1VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti
együttműködés ösztönzése és támogatása

2015.12.21.

GINOP: 2
VEKOP: 0.84

kiemelt

GINOP3.1.3-15

IKT start up cégek nemzetközi piacra lépését segítő
szakértői, mentori hálózat kialakítása

2015.12.24.

2.5

kiemelt

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok
fejlesztése

2015.08.28.

68
+ opc. 10

standard

Intézmények hálózati hozzáféréseinek,
kapcsolatainak fejlesztése

2015.12.22.

GINOP: 2
VEKOP: 0.86

standard

GINOP3.4.1-15
GINOP 3.4.2VEKOP-15

GINOP
elérhető felhívások 2016
(V.)
I.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP3.4.3VEKOP 15

Kormányzati hálózatok konszolidációja,
kapacitásainak, teljesítményének növelése

2015.12.22.

8.58
(VEKOP: 2.58)

kiemelt

GINOP5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

2015.09.03

224

kiemelt

GINOP5.1.2-15

Társadalmi vállalkozások ösztönzése-támogató
szolgáltatások

2015.12.11.

1.3

kiemelt

GINOP 5.2.4-16

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

2016.02.03.

15

egyszerűsített

GINOP5.2.3-16

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási
költségeinek támogatása

2016.04.05.

2.9

egyszerűsített

GINOP
elérhető felhívások 2016
(VI.)
.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások

2016.02.03.

1.2

Kiemelt

GINOP5.3.2-16

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a
konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát
foglalkoztatási
módszerek
bevezetése
a
munkáltatóknál

2016.02.26.

5

egyszerűsített

GINOP 6.2.2-15VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók
számának csökkentése

2015.12.29.

GINOP: 1.3
VEKOP: 0.49

kiemelt

Azonosító

GINOP
elérhető felhívások 2016
(VII.)
I.
Megjelenés
Cím

időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP7.1.1-15

Nemzeti Kastély – és Várprogram turisztikai célú
fejlesztéseinek támogatása

2015.08.27.

33

kiemelt

GINOP7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése

2015.12.18.

22.3

kiemelt

GINOP7.1.3-15

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

2015.11.20.

13.9

standard

GINOP7.1.5-16

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

2016.03.22.

4.5

standard

GINOP
felhívások megjelenés előtt
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP 1.1.1-16

Vállalkozói inkubációs tevékenység fejlesztése

2016.

2.2

standard

GINOP1.1.2-16 –
VEKOP-16

Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és
középvállalkozások részére

GINOP: 0.74
VEKOP:0.28

kiemelt

GINOP1.1.3-16

Termelő KKV-k digitális és automatizációs
fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0”
mintaalkalmazások kialakítása

2.35

kiemelt

II. negyedév

2016.
II. negyedév

2016.
II. negyedév

Azonosító

GINOP
felhívások megjelenés előtt II.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Megjelenés
Cím

GINOP1.1.4-16

A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal
bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése,
motiválása, támogatása nemzetközi
versenyképességük és hálózatosodásuk
elősegítése céljából

GINOP1.2.3-16

Mikro-,kis és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak bővítése kombinált hiteltermék
keretében

GINOP 1.2.6-16

Élelmiszeripari középvállalatok komplex
beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermékkel

GINOP1.3.3-16

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kisés középvállalkozások támogatása

időpontja

2016.
II. negyedév

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

1.7

kiemelt

37.5

standard

22

standard

20

standard

2016.
III. negyedév

2016.
III. negyedév

2016.

II. negyedév

Azonosító

GINOP2.1.1-16

GINOP2.1.2-16

GINOP
felhívások megjelenés előtt III.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Megjelenés
Cím

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
hiteltermékkel kiegészítve

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
kombinált hiteltermék keretében

GINOP2.2.3-16

Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés

GINOP2.3.1-16

Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

időpontja
2016.
II. negyedév

2016.
III. negyedév

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

30

standard

55

standard

1

standard

3.5

egyszerűsített

2016.
IV. negyedév

2016.
III. negyedév

Azonosító

GINOP
felhívások megjelenés előtt IV.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Megjelenés
Cím

GINOP 3.1.2-16

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

GINOP3.2.2-16

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

GINOP3.2.4-16

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

időpontja

2016.
III. negyedév

2016.
III. negyedév

2016.
III. negyedév

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

4.5

egyszerűsített

17.5

egyszerűsített

2

standard

GINOP
felhívások megjelenés előtt V.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Azonosító

Cím

GINOP3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése

GINOP3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és eegészségügyi szolgáltatások terjedésének
elősegítése

GINOP3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

5

kiemelt

3

kiemelt

1

kiemelt

2016.

II. negyedév

2016.
II. negyedév

2016.
II. negyedév

GINOP
felhívások megjelenés előtt VI.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Megjelenés
időpontja

Azonosító

Cím

GINOP 4.1.1-16

Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva

III. negyedév

GINOP5.1.3-16

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

2016.
III. negyedév

GINOP5.1.4-16

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

GINOP5.1.5-16

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci
szolgáltatásainak támogatása

2016.

2016.
IV. negyedév

2016. II. negyedév

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

59.45

egyszerűsített

6

egyszerűsített

6

standard

4

standard

GINOP
felhívások megjelenés előtt VII.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Azonosító

GINOP5.3.4-16

Cím

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

GINOP 5.3.6-16VEKOP-16

Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, valamint a
kevésbé fejlett régiókban vállalati
felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

GINOP5.3.8-16

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

2016. I. negyedév

2

standard

2016.

6.6

III. negyedév

(ebből VEKOP:1)

kiemelt

2016.
IV. negyedév

1

egyszerűsített

GINOP
felhívások megjelenés előtt VIII.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Azonosító

Cím

GINOP6.1.3-16

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

GINOP 6.1.4-16

Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése

GINOP6.1.5-16

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok
munkavállalói számára

Megjelenés
időpontja

2016.
III. negyedév

2016.
II. negyedév

2016.
III. negyedév

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

15

kiemelt

2.5

standard

10

standard

GINOP
felhívások megjelenés előtt IX.
(a 2016-os ÉFK alapján)
.
Azonosító

Cím

GINOP6.1.6-16

Munkahelyi képzések támogatása kisés középvállalatok munkavállalói számára

GINOP6.2.3-16

A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése

GINOPA 21. századi szakképzés és felnőttképzés
6.2.4-16minőségének, valamint tartalmának fejlesztése
VEKOP-16

Megjelenés
időpontja

2016.
III. negyedév

2016. II.
negyedév

2016. II.
negyedév

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

20

kiemelt

8.75

egyszerűsített

GINOP: 5.08
VEKOP: 1.92

kiemelt

GINOP
felhívások megjelenés előtt X.
(a 2016-os ÉFK alapján)
I.
Azonosító

Cím

Megjelenés
időpontja

Keret
(Mrd Ft)

Eljárásrend

GINOP 7.1.4-16

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

2016. II. negyedév

7.3

standard

GINOP7.1.6-16

Világörökségi helyszínek fejlesztése

2016. II. negyedév

6.5

standard

GINOP7.1.7-16

Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése

2.5

standard

2016.
III. negyedév

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritásról…

GINOP prioritástengelyek

1. KKV
≈ 490
Mrd Ft

2. K+F+I
≈ 523
Mrd Ft

Kapacitásbővítés
Modern üzleti
infrastruktúra

K+I infrastruktúra
és kapacitás
megerősítése

Vállalkozói kultúra

Vállalati K+I

Hálózatosodás,
piacra jutás

Stratégiai K+I
együttműködések

3. IKT
≈ 141
Mrd Ft

4. Energia
≈ 70
Mrd Ft

Versenyképes IKT
szektor
Digitális gazdaság
Digitális
felzárkózás
Szélessávú hálózat
és hozzáférés

5. és 6.
Foglalkoztatás
és képzés
≈ 667 Mrd Ft

7.Turizmus
≈ 111
Mrd Ft

Foglalkoztatási
programok
Energiahatékonyság és
megújuló energia

Gyakornoki
programok
Munkahelyi
rugalmasság
Képzés és átképzés

Pénzügyieszközök
eszközök≈≈729,7
730 Mrd
8.8.Pénzügyi
MrdFt
Ft

Természeti és
kulturális örökség
megőrzéses

Pénzügyi eszközök célja, sajátosságai
• CÉL:
A piaci forrásból nem, vagy nem kielégítő mértékben finanszírozott, megtérülő
(jellemzően KKV) projektek forráshoz juttatása

• SAJÁTOSSÁGOK:
o
o
o
o
o
o

a források visszaforgó jellegűek
programok fenntarthatósága
alkalmazásukhoz a piaci kudarcok meglétét igazoló elemzés (ún. ex ante elemzés)
elkészítése szükséges (nem lehet piactorzító!)
magánpiaci finanszírozás bevonása / tőkeáttételi hatás
addicionalitás (más pénzügyi eszközt, magánforrást nem helyettesíthet)
kombinálhatóak „klasszikus” vissza nem térítendő pályázati forrásokkal

• Célcsoportok
o
o
o
o
o

Magyarország területén működő vállalkozások,
lakosság,
önkormányzatok,
állami közintézmények, állami tulajdonú gazdasági társaságok
nonprofit szektor

Pénzügyi eszköz - tervezett termékcsoportok
• Refinanszírozás
• hitel, programok keretében olcsó refinanszírozási forrás biztosítása a
pénzügyi közvetítőknek, akik ezt a forrást továbbadják a végső
kedvezményezettek részére
• Garanciaeszközök
• közvetlen, illetve viszontgarancia az előző pontban említett
területeken
• Tőkeprogramok
• piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes szempontok szerint
befektető állami tőkealap
• Pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő források kombinációja
• pénzügyi eszközök kiegészítő alkalmazása vissza nem térítendő
támogatási programoknál

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER KIÉPÜLÉSE
pénzügyi eszközökhöz
1. Kategóriás MFB Pontok kiépülése: 2016. május
•
•

Induló MFB Pontok száma: 26, minden megyei jogú városban egy, valamint Budapesten három.
Feladat: értékesítés, hitelezés, terméktámogatás, ügyfélérdeklődések kezelése

2. Kategóriás MFB pontok kiépülése: 2016. július
•
•

Induló MFB Pontok száma: 119, minden 10.000 főnél nagyobb településen legalább egy.
Feladat: értékesítés, hitelezés, ügyfélérdeklődések kezelése

3. Kategóriás MFB pontok kiépülése: 2016. dec. 31-ig
• Induló MFB Pontok száma: 257, 10.000 fő alatti településeken minden megyében legalább
három.
• Feladat: tanácsadás, ügyfélérdeklődések generálása

Amit még tudni érdemes
•

A pályázatok beadása legkorábban a közzétételtől számított 30 nap után nyílhat meg

•

Nagyvállalatok esetében a kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokra érdemes
koncentrálni

•

Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt e-mail címmel érdemes
regisztrálni)

•

Minden kommunikáció online történik,
 KIVÉTEL: a támogatási kérelemben szereplő adatok hitelességét igazoló Nyilatkozat – 3
napon belül postán is be kell adni!

•

Jellemző hibák:







elektronikus kitöltő program nehézségei
sok pályázat esetében hibásan kerül beadásra a pályázati nyilatkozat,
3 árajánlat kötelező 3 független ajánlatadótól
sok a hiányos, pontatlan, a feltételeknek meg nem felelő árajánlat,
rosszul kerülnek a besorolásra a költségek,
olyan tevékenységet szeretne fejleszteni, amire az adott pályázatban nincs lehetőség.

GINOP – PÁLYÁZATKEZELÉSI TAPASZTALATOK
MAJDNEM MINDEGYIK TÁMOGATÁSI KÉRELEM HIÁNYOSSÁGOT TARTALMAZ,
EZÉRT HIÁNYPÓTLÁSRA KELL FELSZÓLÍTANI!
Felmerülő hiányosságok:

•
•
•

•
•
•
•

A támogatást igénylő alapadatai elírása: létesítő okirat kelte, működés időtartama,
gazdálkodási adatok, honlap nincs megadva.
Projekt részletes bemutatásánál nem a projekttel összhangban adták meg, hogy
milyen típusú induló beruházásnak minősül a tervezett beszerzés/fejlesztés.
A projekt részletes bemutatása nem tartalmazza a releváns információkat (pl. a
támogatást igénylő honlapján szereplő információk kerülnek bemásolásra). Nem
derül ki, hogy a támogatást igénylő mivel foglalkozik, mit gyárt pontosan, mi a
fejlesztés indoka, a fejlesztés során mi lesz a létrejövő termék, a beszerzendő eszköz
hogyan kapcsolódik a fejlesztendő tevékenységhez.
Az átláthatósági nyilatkozat hiányosan vagy nem megfelelően van kitöltve.
Monitoring mutatók nem a megfelelő dátumokkal lettek megadva.
Ingatlan beruházás esetén a költségvetés az árajánlatok alapján tartalmaz nem
elszámolható költséget (felújítás, bontás, takarítás).
Nettó elszámoló esetén a projekt költségvetése bruttó módon kerül megadásra, a
levonható ÁFA összege a nem elszámolható költségek soron szerepel.

GINOP – PÁLYÁZATKEZELÉSI TAPASZTALATOK
A csatolt mellékletek esetében felmerülő hiányosságok:
• Árajánlat:

•

– Nincs 3 árajánlat
– Nem elég részletes, nincs megfelelő műszaki leírás
– Nem tartalmazza a nyilatkozatot a kereskedői státuszról, a gyártási időről, nem
tartalmazza azt, hogy az eszköz új
– Nem azonos típusú/műszaki tartalmú eszközökről szól a 3 db árajánlat, így nem lehet
összehasonlítani őket
– A 3 db árajánlat közül nem a legtakarékosabb kerül feltüntetésre a projekt
költségvetésében
Nem az aláírt taggyűlési határozatot csatolják

•

Hiányzik az aláírási címpéldány

•

Ingatlan beruházások esetén:

•

– Nem csatolják az építési tervdokumentációt
– Nem építési engedély köteles beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozata
nem tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát a munkálatok megkezdésére vonatkozóan
Az értékelési szempontok alátámasztásához szükséges mellékleteket nem, vagy
hiányosan csatolják a támogatási kérelem benyújtásakor, így hiánypótlás keretében
nagyobb eséllyel küldenek be nem megfelelő dokumentumot.

GINOP – PÁLYÁZATKEZELÉSI TAPASZTALATOK
JOGOSULATLANSÁGI OKOK MIATT A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK 28-30%-A NEM JUT
EL AZ ÉRTÉKELÉSI SZAKASZIG, AZAZ EL KELL UTASÍTANI!
Főbb elutasítási okok:
•

•
•
•
•
•
•

Nyilatkozattal kapcsolatos hibák:
– hiányzik a cégszerű aláírás vagy nem cégszerű (hiányzik a cég neve az aláírás alól) az EPTK-n keresztül csatolt
és/vagy a papír alapú nyilatkozaton,
– nem a képviseletre jogosult írja alá, vagy együttes aláírás esetén az egyik aláíró hiányzik,
– nem küldi meg postai úton a papír alapú nyilatkozatot, vagy nem 3 napon belül adja postára,
– az EPTK-n keresztül csatolt nyilatkozatot a támogatást igénylő több fájlban szkenneli be, és próbálja csatolni, de a
rendszer mindig csak az utolsóként csatolt fájlt őrzi meg.
A benyújtás napján a támogatást igénylő NAV végrehajtás alatt állt.
Fejlesztendő tevékenység nem megfelelő: nem a felhívásban szereplő támogatható tevékenységeket kívánja fejleszteni
a projekt keretében. (pl. ANNEX I. listában szereplő termék előállítására irányul a projekt).
A beszerzendő eszközök, projekt elemek nem felelnek meg a felhívásban szereplő belső százalékos korlátoknak. (Pl. a
projekt nem tartalmaz termelő eszközt, csak csomagológép kerül beszerzésre, lásd. GINOP-2015-1.2.1 felhívás)
Munkaügyi bírsággal rendelkezik a támogatást igénylő.
A megvalósítás helyszínének bejegyzése a támogatási kérelem benyújtásáig nem történt meg.
Nem megfelelő hiánypótlás:
– hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre minden költségtétel vonatkozásában a 3, formailag megfelelő
árajánlat,
– hiánypótlás követően sem áll rendelkezésre minden melléklet, vagy hiányosan kerül csatolásra.
– jogerős építési engedély hatálybalépésének dátuma későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtás dátuma
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A felhívásokkal kapcsolatos közlemények
és a Széchenyi 2020
E-ügyfélszolgálat elérhetősége:

www.palyazat.gov.hu
gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40-638-638
(H–Cs: 8-16.00, P: 8-14.00)

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

