Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ
Összefoglaló

Prioritás

A prioritás egyedi

I. KIS- ÉS KÖZÉP I. KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKVÁLLALKOZÁSOK

célkitűzései:
1. specifikus cél: Vállalkozói
kultúra elterjesztése



2. A kkv-k növekedési
lehetőségeinek megteremtése
(I.)
3. A kkv-k növekedési
lehetőségeinek megteremtése
(II.)
4. Piacképes és együttműködő
kkv szektor megteremtése (I.)
5. Piacképes és együttműködő
kkv szektor megteremtése (II.)

Intézkedések fő célcsoportjai:

A prioritáshoz kapcsolódó tervezett
intézkedések:






a már bejegyzett, de kezdeti
életszakaszban lévő vállalkozások
számára
szükséges
vállalati
tanácsadás, tapasztalatszerzés és
tapasztalatcsere elősegítése, üzleti
terv és üzleti modell kialakítása,
piackutatás,
piacfelmérés,
szegmentálás, marketingstratégia- és
tanácsadás,
a már működési tapasztalattal
rendelkező vállalkozások számára
nyújtott tanácsadás, tudástranszfer,
modern eszköz- és gépparkok,
valamint fejlett infrastruktúrával
ellátott telephelyek kialakítása,
a szektor szereplői számára a
versenyképesség
feltételeinek
megteremtése, fenntartása








Elsődleges célcsoportját az 1-5 év
működési tapasztalattal rendelkező
fiatal és a női vállalkozások
képezik,
vállalkozások;
vállalkozások
számára
üzleti
infrastruktúrát és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
(pl. iparterületeket, ipari és
tudományos parkokat, valamint
logisztikai központokat működtető
szervezetek),
Növekedési
potenciállal
rendelkező,
nem
kutatáshoz
köthető innovációt végző kkv-kon
keresztül,

Kedvezményezettek típusai:







inkubátorházak,
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó
gazdasági társaságok,
a már infrastruktúrával kellően
ellátott ipari területek,
ipari parkok,
tudományos parkok,
Magyar Turizmus Zrt.
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1.
specifikus
cél:
K+I 
tevékenységek, beruházások,
kapcsolatok támogatása (I.)


II. K + I

2.
specifikus
cél:
K+I
beruházások támogatása – 
együttműködés
és
hálózatosodás (II.)

3. specifikus cél: Kiválóságot
szolgáló K+I kapacitások
megteremtése


egyedi nemzeti célkitűzés elérését 
támogatja,
szinergiák kiaknázása, a termék- és
szolgáltatásfejlesztések támogatása 
révén,
stratégiai K+I együttműködések
támogatása,
olyan
nagyléptékű
kutatási
programok kerülnek támogatásra,
amelyek egyrészt fontos társadalmi
problémák megoldására irányulnak,
másrészt
az
európai
ipar
versenyképességét fokozzák,
infrastruktúrákhoz, regionális és
egyéb
nemzetközi
kezdeményezésekhez
való
szakpolitikailag indokolt kapcsolódás
elősegítése, illetve a fennálló hazai
tagságok hatékonyabb kihasználást
lehetővé tevő támogatása.

innovatív és együttműködésre képes 
vállalkozások, közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek
közfinanszírozású és nonprofit 
kutatóhelyek, vállalkozások; (illetve
az
ezek
által
létrehozott
együttműködések

innovatív és együttműködésre képes
vállalkozások, közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek
közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyek, vállalkozások; (illetve
az
ezek
által
létrehozott
együttműködések)
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III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

1.
specifikus
cél: 
Versenyképes IKT szektor
2. specifikus cél: Fejlett 
digitális
gazdaság,
informatizált folyamatok a
KKV-knál

3. specifikus cél: Digitális
felzárkózás (e-inclusion) és
közösségi hozzáférés erősítése
4. specifikus cél: Újgenerációs 
szélessávú
hálózatok
és
hozzáférés biztosítása



újgenerációs, országos szélessávú
hálózatok rendelkezésre állásának
biztosítása,
szélessávú hozzáférés kielégítése és
sávszélesség-igény kielégítése a piaci
vállalkozások által nem ellátott ún.
fehér településeken belül,
a hazai újgenerációs szélessávú
hálózatok, azok kapacitásai az ország
településein legyenek alkalmasak a
növekvő használati intenzitás és
sávszélesség-igény kielégítésére,
a digitális szolgáltatások terjedésének
lehetősége az állampolgárok, a
vállalkozások
és
az
állami
intézmények körében,
a fejlesztések révén lehetővé válik
hatékonyabb kapacitás-menedzsment
kialakítása,
illetve a párhuzamos szakaszok
kiváltása, így nagyobb kapacitás
biztosítható és elérhető a jelenlegi
szolgáltatási színvonal emelése.











állampolgárok,
vállalkozások,
közigazgatási-,
egyházi-,
állami-,
önkormányzati
fenntartású
intézmények,
kormányzati intézmények,
állami szervek
hazai
mikro-,
kisés
középvállalkozások
(agrár
kivételével minden ágazat)








közvetlenül
infokommunikációs
vállalkozások, állami intézmények,
vállalatok és szervek,
közvetetten az ő szolgáltatásaikat
igénybevevő
állampolgárok,
vállalkozások valamint az állami
fenntartású intézmények,
hazai
mikro-,
kisés
középvállalkozások
(agrár
kivételével minden ágazatban),
hazai
gazdasági
érdekvédelmi
szervezetek,
kereskedelmi
és
iparkamarák
lesznek.
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1.
specifikus
cél: 
Energiahatékonyság
és
a
megújuló
energia
használatának elősegítése


IV. ENERGIA








közvetlen energiaköltségek összesített
csökkentése az energiahatékonyság és
a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának növelése által,
alacsony
energiahatékonysággal
rendelkező termelő és szolgáltató
vállalkozások
körében
a
versenyképesség fokozása erőforráshatékonyságuk
érdekében,
környezetbarát módon,
stratégiai cél a vállalkozói szektorban
az energia ellátás biztonsága,
versenyképesség, és a fenntarthatóság
biztosítása, amely érdekében az
épületek és gazdasági termelési
folyamatok
energiaszükségletének
csökkentése mellett a megmaradó
energiaigény minél nagyobb hányadát
megújuló
energiaforrások
alkalmazásával szükséges kielégíteni,
a prioritás hozzájárul a vállalkozói
szektor
energiafelhasználásának
csökkentéséhez, optimalizálásához,
ezáltal
a
versenyképesség
növeléséhez is,
energiahatékonyság
növelésének
eredményeképpen csökkennek a
gazdasági szféra energiaköltségei is,
ami
javítja
a
termékek
és
szolgáltatások versenyképességét.



Az alacsony energiahatékonyságú 
infrastruktúrával
rendelkező
gazdasági
társaságok
minden
konvergencia régióban.

gazdasági társaságok (KKV-k)
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V. FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS

1. specifikus cél: Álláskeresők 
és inaktívak foglalkoztatáshoz
való hozzáférése Azonosító:
NEC 10.1
1. specifikus cél: Álláskeresők 
és inaktívak foglalkoztatáshoz
való hozzáférése Azonosító:
NEC 10.2
2. specifikus cél: Fiatalok
fenntartható
munkaerőpiaci
integrációja Azonosító: NEC
11.1

2. specifikus cél: Fiatalok
fenntartható
munkaerőpiaci
integrációja Azonosító: NEC 
11.2
3.
specifikus
cél:
Munkavállalók
és
vállalkozások alkalmazkodása
4. specifikus cél: Egész életen
át tartó tanulás
5. specifikus cél: Oktatási és 
képzési
rendszerek
munkaerőpiaci
igényekhez
való igazodásának javítása

a munkavállalási korú lakosság,
különösen az alacsony képzettségűek
javuló hozzáférése a munkaerőpiaci
kompetenciákat
javító
formális
képzési lehetőségekhez,
a felnőtt lakosság (különösen az
alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők) minél nagyobb aránya
vegyen
részt
formális
oktatásban/képzésben, és lehetősége
legyen a munkaerőpiaci szempontból
releváns
ismeretek,
készségek,
kompetenciák megszerezésére.
közfoglalkoztatásban
résztvevők
részére szakképzettség megszerzését
segítő
képzési
és
kompetenciafejlesztése,
közfoglalkoztatásból
történő
kivezetést
támogató
személyes
szolgáltatások kialakítása és nyújtása
folyamatos jelleggel összhangban a
vonatkozó országspecifikus ajánlással
(közfoglalkoztatás
aktivizáló
elemeinek erősítése) felnőttképzésért
felelős miniszter irányításával a
közfoglalkoztatásért felelős miniszter
bevonása mellett.
A társadalmi célú vállalkozások
foglalkoztatási kapacitásai erősödnek.











alacsony iskolai végzettségűek,
hátrányos helyzetű álláskeresők,
főbb célcsoportok a 15-24 éves
nem foglalkoztatott fiatalok, akik
nem vesznek részt szakképzésben
és oktatási intézmény nappali
tagozatán
nem
folytatnak
tanulmányokat,
az időszak elején az intézkedés a
munkaerőpiaci
szempontból
hátrányos helyzetűekre fókuszál, a
célcsoport fokozatosan bővíthető,
a program földrajzi célterülete a
prioritástengely
által
lefedett
minden régió (beleértve a YEI
célrégiókat és a YEI-ben nem
kedvezményezett régiókat is),
a 25 év alatti fiatalok.






vállalkozások, szövetkezetek, civil
szervezetek,
államigazgatási
szervek, közintézmények.
szociális partnerek, érdekképviseleti
szervezetek.
NFSZ és az adóhatóság,
NFSZ-en
(illetve
egyes
intézkedések esetében az NFA-n)
keresztül az álláskeresők, illetve az
őket foglalkoztatók.
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VI. TURIZMUS - VERSENYKÉPES TURISZTIKAI KÍNÁLAT

1. specifikus cél: Természeti és 
kulturális örökség megőrzése






Országos és nemzetközi jelentőségű
természeti és kulturális örökségek
hálózatos, tematikus fejlesztése.
Nemzetközi jelentőségű attrakciók
fejlesztése ("mágnesek"), amelyek új
célcsoportokat is megnyernek és
oldják
a
turizmus
területi
koncentráltságát.
A természeti értékek turisztikai
attrakcióként
történő,
élményközpontú bemutatása - az
ifjúsági korosztály sajátos igényeit is
figyelembe véve - a terület teherbíró
képességének figyelembe vételével
valósul meg. Az országos szintű
koordináció a szolgáltatások keresleti
trendeknek megfelelő színvonalú
kialakításához és
a túlkínálat
elkerülése érdekében szükséges.
A gyógyhelyeken a desztináció önálló
arculatának,
nemzetközileg
versenyképes
környezetének
és
kínálatának megteremtése szükséges.








kül- és belföldi turisták,
fejlesztéssel
érintett
területek
lakossága,
földrajzi értelemben Magyarország
területén hálózatos fejlesztések,
egyedi műemlékek helyszínei,
nevesített gyógyhely helyszínek,
Balaton
kiemelt
üdülőkörzet
területe.










költségvetési szervek,
költségvetési szervek intézményei,
civil szervezetek,
egyházi jogi személyek,
vállalkozások.
EuroVelo,
NIF Zrt,
Magyar Közút Non-profit Zrt.
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VII. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

1. specifikus cél: Termelő és  A kiválasztási kritériumok vezérelve,
szolgáltató
vállalkozások
hogy olyan projektek kerüljenek
támogatása
kiválasztásra, amelyek egyértelmű,
mérhető
és
elérhető
célokkal
2. specifikus cél: Termelő és
rendelkeznek,
szolgáltató
vállalkozások  Amelyek hozzájárulnak az operatív
támogatása (II.)
program, illetve az adott prioritás
céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és
3. specifikus cél: Intelligens
szervezetileg a rendelkezésre álló
energiahasználat
időtávon belül megvalósíthatóak és
költséghatékonyak,
 hozzájárulnak a férfiak és nők közötti
egyenlőség
előmozdításához,
a
megkülönböztetés
tilalmának
érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség
biztosításához
és
fenntartható
fejlődéshez (belépési feltételként és
értékelési preferenciaként egyaránt).



A
pénzügyi
közvetítők 
szolgáltatásait közvetlen vagy
közvetett módon igénybe vevő,
Magyarország területén működő
vállalkozások, köztük a mikro-,
kis- és középvállalkozások illetve a
társadalmi célú vállalkozások.


végső
kedvezményezettek:
a
közjogi
vagy
magánjogi
szervezetek, központi költségvetési
szervek, önkormányzatok, nonprofit
szektor, egyházak, a többségi állami
tulajdonú gazdasági társaságok,
távhő-szolgáltatók, valamint a
távhőtermelő gazdasági társaságok.
közvetlen
kedvezményezettek:
Pénzügyi intézmények (kizárólag a
hitel és pénzkölcsön nyújtása,
pénzügyi lízing, kezesség és
bankgarancia vállalása pénzügyi
szolgáltatások közül legalább egy
tevékenységet végző pénzügyi
intézmények), egyéb lízingcégek,
tőkealap-kezelők
(pénzügyi
közvetítők).

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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