Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
GINOP 2014-2020
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ
Összefoglaló

Prioritás

A prioritás egyedi
célkitűzései:

I. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

1. Vállalkozói kultúra és
versenyképes tudás
elterjesztése
2. Több növekedő kkv
3. Együttműködő kkv-k
számának növelése

A prioritáshoz kapcsolódó tervezett
intézkedések:
 A termelő és szolgáltató mikro-, kis- és
középvállalkozások
körében
a
vállalkozói aktivitás növekedése és a
vállalati élettartam meghosszabbodása, a
vállalkozói
tapasztalatszerzés,
a
tanácsadáson, a vállalkozói mentorálás
elérhetőségének biztosításán keresztül
 A kkv-k növekedési lehetőségeinek
megteremtése Növekedési potenciállal
rendelkező, nem kutatáshoz köthető
innovációt végző kkv-kon keresztül
 Modern
üzleti
megteremtése

infrastruktúra

Intézkedések fő célcsoportjai:

Kedvezményezettek típusai:

 1-5 év működési tapasztalattal  inkubátorházak,
rendelkező fiatal és a női vállalkozások, vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó
gazdasági társaságok
 vállalkozások;
a
vállalkozások
telephelyek,
ipari
vagy
számára üzleti infrastruktúrát és ahhoz  ipari
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó tudományos park infrastruktúrával
szervezetek (pl. iparterületeket, ipari és rendelkező
vállalkozások.
Az
tudományos
parkokat,
valamint intézkedés végső haszonélvezői kiemelt
logisztikai központokat működtető ágazatokban,
szabad
vállalkozási
szervezetek); az ezeket igénybe vevő övezetekben és növekedési zónákban
kkv-k
működő
mikro-,
kisés
középvállalkozások
 növekedési potenciállal rendelkező és
hozzáadott érték növelésre képes kkv-k  növekedési
szempontból
stabil
kilátásokkal rendelkezők kkv-k

 Piacképes és együttműködő kkv
szektor megteremtése Vállalkozások
együttműködési intenzitásának növelésén
keresztül
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 innovatív és együttműködésre képes  innovatív és együttműködésre képes
vállalkozások, közfinanszírozású és vállalkozások, közfinanszírozású és
2. Stratégiai K+I hálózatok  K+I tevékenységek, beruházások, nonprofit kutatóhelyek
nonprofit kutatóhelyek
számának növelése
kapcsolatok támogatása a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások  közfinanszírozású
és
nonprofit  közfinanszírozású
és
nonprofit
3. A
K+I
kapacitások körében
kutatóhelyek, vállalkozások; (illetve az kutatóhelyek, vállalkozások; (illetve az
megerősítésével
növekvő
ezek által létrehozott együttműködések ezek által létrehozott együttműködések)
H2020 részvétel
 Vállalati
K+I
tevékenység
intenzitásának ösztönzése

II. K + I - TUDÁSGAZDASÁG FEJLESZTÉSE

1. K+I aktivitás növelése

 Tudásgazdaság fejlesztése

 K+I beruházások támogatása –
együttműködés és hálózatosodás A nagy
innovációs
potenciállal
rendelkező
vállalatok, valamint a közfinanszírozású
és nonprofit kutatóhelyek között
 Stratégiai K+I együttműködések és
kezdeményezések támogatása
 Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások
megteremtése a közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek, valamint a
vállalkozások körében
 K+I infrastruktúra és kapacitás
megerősítése a nemzetközi kiválóság
érdekében
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III. IKT – INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

1. IKT szektor nemzetközi  Versenyképes IKT szektor fejlesztése versenyképességének növelése A hazai szoftver és IT szolgáltatási
részágazatok
külpiaci
értékesítési
2. A
vállalkozások képessége legalább 50%-al növekedjen
informatizáltságának növelése
 Fejlett digitális gazdaság, informatizált
3. Digitális felzárkózás (e- folyamatok a KKV-knál
inclusion) felgyorsítása és a
közösségi hozzáférés növelése  Digitális felzárkózás (e-inclusion) és
közösségi hozzáférés erősítése
4. Újgenerációs,
országos
szélessávú
hálózatok  Újgenerációs szélessávú hálózatok és
rendelkezésre
állásának hozzáférés biztosítása
biztosítása

 a hazai IKT vállalkozások

 IKT vállalkozások és részben oktatási
intézmények

 hazai
mikro-,
kisés
mikro-,
kisés
középvállalkozások (agrár kivételével  hazai
minden ágazatban)
középvállalkozások (agrár kivételével
minden ágazatban), hazai gazdasági
szervezetek,
 hátrányos helyzetű állampolgárok, érdekvédelmi
kereskedelmi
és
iparkamarák
közösségi internet hozzáférési pontok,
elsősorban
az
5000
fő
alatti
 közvetlenül a költségvetési szervek,
településeken
közösségi internet hozzáférési pontokat
 az állampolgárok, vállalkozások, működtető (köznevelési, kulturális,
közigazgatási, egyházi, állami és az önkormányzati és egyházi és civil)
önkormányzati
fenntartású intézmények, közvetetten pedig a
intézmények,
kormányzati hátrányos helyzetű állampolgárok
intézmények, valamint állami szervek
 közvetlenül
infokommunikációs
vállalkozások, állami intézmények,
vállalatok
és
szervek,
illetve
közvetetten az ő szolgáltatásaikat
igénybevevő
állampolgárok,
vállalkozások valamint az állami
fenntartású intézmények
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IV. ENERGIA - A
KÖRNYEZET
FENNTARTHATÓ ÉS
ERŐFORRÁS-HATÉKONY
GAZDASÁGI FEJLESZTÉSE

1. Közvetlen energiaköltségek
összesített csökkentése az
energiahatékonyság
és
a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának növelése által

 A környezet fenntartható és erőforrás-  Az alacsony energiahatékonyságú  gazdasági társaságok (KKV-k)
hatékony gazdasági fejlesztése
infrastruktúrával rendelkező gazdasági
társaságok
minden
konvergencia
 Energiahatékonyság és a megújuló régióban.
energia használatának elősegítése
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V. FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS

1. Álláskeresők és inaktívak  Álláskeresők integrációja
foglalkoztatáshoz
való  A társadalmi célú vállalkozások
hozzáférése
foglalkoztatási kapacitásai erősítése
 A munkanélküliek és inaktívak széles
körben hozzáférése a nem állami
szervezetek
által
szervezett
munkaerőpiaci programokhoz
2. Fiatalok
fenntartható  A
sem
foglalkoztatásban,
sem
munkaerőpiaci integrációja
oktatásban
vagy
képzésben
nem
résztvevő (ún. NEET) fiatalok Ifjúsági
Garanciához
való
hozzáférésének
biztosítása
 Jobb
hozzáférés
biztosítása
a
gyakornoki
helyekhez,
növekvő
vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok
körében
3. Munkavállalók
és  A
munkaerőpiaci
szereplők
vállalkozások alkalmazkodása munkaszervezési módszerek és munka
minősége terén történő aktivitásának és
tudatosságának növekedése
4. Egész életen át tartó tanulás  A munkavállalási korú lakosság javuló
hozzáférése
a
munkaerőpiaci
kompetenciákat javító formális képzési
lehetőségekhez
5. Oktatási
és
képzési  Gazdasági
igényekhez
igazodó,
rendszerek
munkaerőpiaci minőségi képzési intézményrendszer
igényekhez való igazodásának kialakítása.
javítása

 a hátrányos helyzetű munkanélküliek  foglalkoztatási célú nem állami nonés inaktívak.
profit szervezetek és a velük
együttműködő vállalkozások
 az alacsony iskolai végzettségűek,
hátrányos helyzetű álláskeresők
 az NFSZ-en keresztül az álláskeresők,
illetve az őket foglalkoztatók
 25 év alatti fiatalok

 helyet kialakító vállalkozások, illetve
a vállalkozást indító fiatalok

 munkáltatók és munkavállalóik

 vállalkozások, szövetkezetek, civil
szervezetek, államigazgatási szervek,
közintézmények.

 munkavállalási korú, alacsony iskolai  államigazgatási
szervek,
végzettséggel rendelkező népesség
háttérintézmények, képző intézmények;
közvetve pedig a munkavállalási korú
népesség
 szak- és felnőttképzésben résztvevő,  képzésben érintett munkaképes korú
munkavállalási korú népesség, valamint népesség, valamint közvetve az
az őket foglalkoztató munkáltatók.
intézkedés
keretében
támogatott
egyéneket foglalkoztató munkáltatók
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VII. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

VI. TURIZMUS VERSENYKÉPES
TURISZTIKAI
KÍNÁLAT

 Természeti és kulturális örökség  a kül- és belföldi turisták, fejlesztéssel
megőrzése a kulturális és természeti érintett területek lakossága. Földrajzi
örökségi helyszíneken
értelemben Magyarország területén
hálózatos
fejlesztések,
egyedi
műemlékek
helyszínei,
nevesített
gyógyhely helyszínek, Balaton kiemelt
üdülőkörzet területe tartoznak a
program hatókörébe.
1. Kkv-k
külső  Termelő és szolgáltató vállalkozások  A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait
finanszírozáshoz
történő támogatása A finanszírozási forrásokhoz közvetlen vagy közvetett módon
hozzáférésének javítása
nem, vagy nem megfelelő mértékében igénybe vevő, Magyarország területén
hozzájutó kkv-k versenyképességének működő kkv-k
2. Intelligens energiahasználat fejlesztésén keresztül
 Épületek energetikai korszerűsítése,
valamint
távhőrendszerek
energiahatékony
fejlesztése
és
a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának növelése
 Megújuló
energia
és
energiahatékonyság támogatása
A
foglalkoztatást
ösztönző
beruházásokat
megvalósító
vállalkozások, köztük a társadalmi célú
vállalkozások külső finanszírozáshoz
való hozzáférésének javítása
1. Turisztikai költés növelése

 a költségvetési szervek, költségvetési
szervek intézményei, civil szervezetek,
egyházi jogi személyek, vállalkozások.
A kedvezményezettek között szerepel
az EuroVelo fejlesztések kapcsán pedig
a NIF Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is.
 A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait
közvetlen vagy közvetett módon
igénybe vevő, Magyarország területén
működő kkv-k
 közjogi vagy magánjogi szervezetek,
központi
költségvetési
szervek,
önkormányzatok, nonprofit szektor,
egyházak, a többségi állami tulajdonú
gazdasági
társaságok,
távhőszolgáltatók, valamint a távhőtermelő
gazdasági társaságok
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A tervezett támogatások formája, tervezett eszközök
 Vissza nem térítendő támogatás,
 Refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek,
 Garancia- és viszont garancia termékek (hitelgarancia és viszontgarancia),
 Tőkebefektetések: Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT versenyképesség javítási fókusszal), Célzott tőkealapok
 Célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is)
 Kombinált termékek
 Eseti kamat- és garanciadíj támogatások
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