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I. Bevezető 

Jelen dokumentum célja, hogy a Nyugat-Pannon JMK Nonprofit Kft., a fejezetben leírt célok és 
elvárt társadalmi és gazdasági hatások eléréséhez szükséges források elérését biztosítani tudja 
térségi partnerei számára.  

Jelen dokumentum átfogó képet ad a jelenleg elérhető pályázati forrásokról, esetleges egyéb 
finanszírozási lehetőségekről. 

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. küldetése a térségben már 
jelenlévő, valamint betelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselői 
számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely versenyképes hátteret jelent 
a tartós jelenlét kiépítésére és hosszú távú fenntartására. 

Az elvárt társadalmi és gazdasági hatások: 

 Foglalkoztatás bővülése 
 Jobb életminőség és élhetőbb környezet 
 Ipari termelés növekedése 
 Határon túlnyúló piacbővülés, növekvő export 
 Gazdasági érték és tőkevonzó képesség növekedése 

A program alapvető célja egy olyan járműipari, gépipari, mechatronikai és kapcsolódó ágazati 
ipar- és gazdaságfejlesztés megszervezése és lebonyolítása, amely lehetővé teszi, hogy a térség 
nemzetközi versenyképessége – a járműipari, elektronikai és egyéb gépipari területeken – 
jelentősen növekedjen, a foglalkoztatás a fejlesztendő ágazatokban tartósan és fenntarthatóan 
biztosítható legyen. A koordinált térségi iparfejlesztés további célja egy intelligensen szakosodó 
régió kialakítása a Nagykanizsa-Zalaegerszeg-Szombathely-Szentgotthárd térségben, ahol a 
járműipari-gépipari-elektronikai gyártó- és beszállítói bázis összhangban van a brüsszeli S3 
(Smart Specialization Strategy) prioritással. 

 

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ tagjai: A térség vállalkozásai, oktatási- és 
kutatási intézményei. 

Együttműködő Partnerek: HITA, Kreatív Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Rising Star Médiaértékesítő Kft., H2020 Kft. 

Városok: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata; Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata; Szentgotthárd Város Önkormányzata; Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Szakmai Szervezetek: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; Zala Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara; Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége; Zala Megyei Munkaadók és 
Gyáriparosok Szövetsége; DUIHK, Magyar Mérnöki Kamara 

Középfokú oktatási intézmények: Vas és Zala Megyei KLIK-ek, Vas és Zala Megyei Szakiskolák, 
Szakközépiskolák, Szakképzési Centrumok 

Felsőfokú oktatási intézmények: ELTE SEK, Pannon Egyetem, BGF, PTE, NyME 

Foglalkoztatási szervezetek: Vas és Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 

Központi és helyi kormányzati Partnerek: Vas és Zala Megyei Kormányhivatalok, Vas és Zala 
Megye Közgyűlése 
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II. Finanszírozási lehetőségek röviden 

II.1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program / Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 

A program fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és 
növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének 
növekedése a gazdasági és foglalkoztatás növekedés alapja, illetve a versenyképesség 
megőrzésére, javítására irányuló elképzelések motivációjának és pénzügyi hátterének forrása. 

A program másodlagos célkitűzése a foglalkoztatás bővítése versenyképes munkahelyek 
létrehozásán keresztül. A leszakadó térségek, köztük a szabad vállalkozási zónák fejlesztése, 
társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása és megerősítése, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztatásának javítása és a munkavállalók helyben boldogulásának 
biztosítása. 

A tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások kiválasztásának indoklása. 

Az Európai Unió regionális politikája a 2014-2020-as költségvetési időszakra 10 + 1 db, 
úgynevezett tematikus célt jelöl ki, amelyek elérését az egyes tagállamok operatív programjainak 
is támogatniuk kell. Ebből a GINOP 7 db különböző tematikus célt támogat, amelyek lefedik a K+F, 
az IKT, a kkv, az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság, a turizmus, a foglalkoztatás, a képzések, 
illetve a felnőtt- és szakképzés területeit. 

A GINOP-ot a Strukturális Alapokból az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális 
Alap támogatja. Az alapok saját specifikus rendeleteikben, a tematikus célokat további beruházási 
prioritásokra bontják, amelyeknek keretében kijelölik az utat a tematikus célok eléréséhez. 

A GINOP 16 db beruházási prioritást választott ki, amelyeken keresztül a nemzeti célok elérhetőek 
és az összeurópai célkitűzésekhez történő hozzájárulás is biztosítható. Európa más országaihoz 
hasonlóan Magyarország is az intelligens specializáció szerint szervezi kutatási és fejlesztési 
prioritásait. 

A specializációs irányok az S3 dokumentumban kerülnek rögzítésre. Magyarország ezen, 
korlátozott számú ágazati-technológiai területen kívánja összpontosítani kutatás-fejlesztési 
eszközeit. Az operatív programok forrásai, céljai és prioritásai így egészülnek ki az S3 
dokumentum iparági-technológiai dimenziójával, valamint a kutatási infrastruktúrák fejlesztési 
terveivel. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Az EFOP az Európai Bizottság által 
elfogadott, 2014-2020-as időszakra vonatkozó 9 operatív program közül az egyik.  

Az Európa 2020 ezen operatív programok keretén belül kívánja elérni a következő évtizedre szóló 
11 célterülethez tartozó célkitűzéseit. Az EU-val kötött Partnerségi Megállapodáshoz az EFOP a 
humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud hozzájárulni.  

Az EFOP a 4. nemzeti prioritást (a társadalmi felzárkóztatási és népesedési kihívások kezelése, 
valamint a jó Állam) segíti megvalósítani 7 beavatkozási területen keresztül:  

1. Szegénység elleni küzdelem  

2. Társadalmi kohézió erősítése  

3. Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések  

4. A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás 
csökkentésére  

5. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése  

6. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 
körében és a kutatás-fejlesztésben  
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7. Jó Állam megerősítése  

Prioritási tengelyek és finanszírozás: 

Az EFOP a 7 beavatkozási terület fejlesztéséhez 7 prioritási tengelyt határozott meg. Ezek 
finanszírozására két alap szolgál: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Európai Szociális 
Alap (ESZA). A program teljes költségvetése az Uniós támogatás 10,94 %-a hozzávetőlegesen 800 
Mrd Ft. Ebből 7 %, 52,3 Mrd Ft teljesítménytartalék, ami csak 2019-et követően lesz 
felhasználható, ha az adott tartalékhoz kapcsolódó 2 indikátor 2018-as célértéke teljesül. 

Részletes információk a III.1. fejezetben. 

 

II.2. Hazai finanszírozású források 

Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a 
célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Forrása a 
gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék, valamint annak költségvetési 
kiegészítése. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs 
források szakpolitikailag megalapozott koordinációjáért, célszerű, hatékony és átlátható 
felhasználásáért felelős intézmény, amely versenypályázatok keretében finanszíroz értékteremtő 
kutatási, fejlesztési és innovációs programokat az alapból. 

Részletes információk a III.2. fejezetben. 

 

II.3. Visszatérítendő támogatások 

A vissza nem térítendő támogatások támogatási céltól és vállalat mérettől függően 35-70 % között 
biztosít támogatást, a visszatérítendő, azaz hitel jellegű és a kombinált (vissza nem térítendő és 
hitel) támogatás 0 - 2 %-os kamattal igényelhető. 

Várható pályázatok: 

 GINOP-121 – termelési kapacitás bővítés pályázatot a termelő-gyártó cégek számára, 
minimum 100 millió forinttól induló beruházások pályázhatnak 

 GINOP-122 – kapacitásbővítés a szabad vállalkozási zónákban, 10-100 milliós 
beruházások tervezése mellett 

 GINOP-123 – kapacitásbővítés, kombinált (vissza nem térítendő és hitel) formában 
 GINOP-3-as informatikai pályázatok - komplex vállalat irányítási rendszerek és mobil 

alkalmazások bevezetésére kombinált (vissza nem térítendő és hitel) formában várhatóan 
5-25 millió forint támogatás 

 GINOP-4-es új pályázatok épületenergetikai fejlesztésekre megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva, termelő és szolgáltató cégek számára kombinált (vissza nem 
térítendő és hitel) formában 

 GINOP-8-as lehetőség: visszatérítendő, azaz 0 %-os kamatozású hitel támogatások a 
szolgáltató cégek számára is, amely gépbeszerzésre fordítható 

Részletes információk a III.3. fejezetben. 

 

II.4. Brüsszeli közvetlen források 

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között 
meghatározó program, amely közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a 
kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” 
elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.  
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A Horizont 2020 program szerkezete három pillérre épül:  

I. Kiváló tudomány - az EU-nak a tudományos kiválóság terén világviszonylatban betöltött 
vezető szerepének megerősítését célozza. A Kiváló tudomány pillér négy specifikus 
területet foglal magába:  
1. Az Európai Kutatás Tanács (ERC) vonzó és rugalmas támogatást nyújt tehetséges és 
kreatív egyéni kutatóknak és kutatócsoportjuknak a tudomány határterületein végzett 
ígéretes kutatásaikhoz.  
2. A Jövőbeli és feltörekvő technológiák (FET) program olyan együttműködési projekteket 
támogat, amelyek radikálisan új, magas kockázatú, sok esetben multidiszciplináris 
megközelítést igénylő ötletek megvalósítását teszi lehetővé, a leggyorsabban fejlődő 
technológiai területeken  
3. A Marie Skłodowska-Curie akciók vonzó karrierfejlesztési és képzési lehetőséget 
kínálnak egyéni kutatóknak nemzetközi mobilitásuk illetve szektorok közti mobilitásuk 
támogatásán keresztül, illetve intézményi támogatást nyújtanak innovatív kutatóképzési 
programok megvalósításához.  
4. A Kutatási infrastruktúra program (beleértve az e-infrastruktúrákat is) az európai 
kutatási infrastruktúrák fejlesztését támogatja, innovációs potenciáljuk és a kapcsolódó 
humán erőforrás erősítésén keresztül.  

II. Vezető ipari szerep - Európa vezető szerepét hivatott megalapozni a kutatás-fejlesztés és 
innováció területén, amit a kulcsfontosságú technológiák támogatásával, a tőkéhez való 
szélesebb körű hozzáférés biztosításával, valamint a kis- és középvállalkozások 
segítésével terveznek elérni.  
A pillér három specifikus területet fog át: A „Vezető szerep az alap és ipari technológiák 
területén" célzott támogatást nyújt a kutatási, fejlesztési, demonstrációs és ha szükséges 
standardizálást elősegítő tevékenységekhez az: 

 információ- és kommunikációs technológiák (ICT)  
 a nanotechnológiák, korszerű anyag- és gyártási technológiák, biotechnológiai 
alapú ipari folyamatok és  
 az űrkutatás területén.  

Ösztönözni kívánják a különböző technológiai területek együttműködését, a 
társadalomtudományi szempontok figyelembevételét. Minden területen bátorítják a felhasználók 
projektekbe való bevonását.  

A „Kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés" program a hitel- és tőkefinanszírozási eszközökhöz 
való hozzájutást segíti az innováció-vezérelt cégek és projektek esetében, a fejlesztés különböző 
szakaszaiban.  

Az „Innováció a KKV-k számára” program a KKV-k igényeihez igazított támogatást nyújt a KKV-k 
által végzett innováció minden formájához, elsősorban a komoly növekedési potenciállal bíró és a 
nemzetközi piacra való kilépésre kész cégeket.  

III. Társadalmi kihívások – az Európa egésze számára kihívást jelentő társadalmi kérdések 
megoldásához kíván hozzájárulni az egészségügy, élelmezésbiztonság és fenntartható 
mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, az éghajlatváltozás és környezetvédelem, 
valamint az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak területein.  
A „Társadalmi kihívások” pillér a következő területeket fogja át:  
1. Egészségügy, demográfiai változás és jólét;  
2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, 
tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság;  
3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia;  
4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés;  
5. Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok;  
6. Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak;  
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7. Biztonságos társadalmak – Európa és az állampolgárok szabadságának és 
biztonságának védelme  

A Horizont 2020 struktúrájában a három fő pillérén kívül, külön akcióként szerepelnek: 

 Tudomány a társadalomban a társadalomért, 
 A kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése című programok. 

Részletes információk a III.4. fejezetben. 

 

II.5. Banki finanszírozási lehetőségek 

Az OTP Bank a projektfinanszírozási gyakorlat hazai kialakulásának kezdete óta jelentős szerepet 
tölt be a piacon. Mindeközben a bank hitelportfoliójában ez a finanszírozási forma egyre nagyobb 
arányt képvisel. Az OTP Bank, mint a legnagyobb hazai bank egyedülálló tapasztalatokkal 
rendelkezik az energiaszektor, telekommunikáció, ingatlanszektor, valamint az infrastruktúra 
beruházásainak finanszírozásában, valamint az ügyletek strukturálásában. 

A Treasury és Strukturált finanszírozási Igazgatóság keretei között működő Projektfinanszírozási 
Üzletág tevékenységi köre a projektfinanszírozási ügyletek mellett kiterjed az egyéb, speciális 
struktúrákban megvalósítható finanszírozási ügyletekre, így például akvizíciós hitelek nyújtására 
is. 

Részletes információk a III.5. fejezetben. 

 

II.6. Nagyvállalati Beruházási Támogatás 

A támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő hazai 
nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipar területén megvalósuló beruházásaihoz 
vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási 
törekvéseit. 

Részletes információk a III.6. fejezetben. 
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III. A pályázati felhívások rövid kivonatai 

 

III.1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program / Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 

III.1.1. GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 

A pályázat célja: 

 Magyarországon az üzleti háttérszolgáltatások alacsony minősége és szűk kínálata 
megakadályozzák a KKV-kat abban, hogy jelen legyenek a megcélzott piacokon vagy 
belépjenek újakra. Az alacsony színvonalú üzleti infrastruktúra hátrányosan hat a 
közvetlen üzleti befektetésekre, mert a befektetők a jobb ellátottsággal rendelkező 
területek felé fordulnak. Egyes elmaradottabb térségekben hiányzik a modern kiszolgáló 
környezet, ami a vállalkozások versenyképes működésének az egyik alapja. Az egyes 
térségek gazdasági fejlettségében mutatkozó jelentős elmaradás megszüntetése 
érdekében elengedhetetlen az új termelő és szolgáltató kapacitások adott térségben 
történő beágyazása. A korszerű technológiákat képviselő új ipari üzemek és szolgáltatók 
hosszú távú megtelepedése során előnyben részesülnek a már infrastruktúrával kellően 
ellátott ipari területek, ipari parkok, hiszen ezeken a területeken könnyebb biztosítani a 
szükséges üzleti infrastruktúrát, szolgáltatásokat, mint az újonnan kijelölendő zöldmezős 
területek esetében. 

A pályázat tárgya: 

 A pályázat keretében mikro, kis, és középvállalkozások, ipari parkok fejlesztésének 10-
100 millió forintos támogatására pályázhatnak. 

A pályázók köre: 

 Azok a mikro, kis, és középvállalkozások, amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a 
fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai.  

 Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 

A pályázat részletei: 

 A pályázat keretösszege: 6 milliárd forint 
 A támogatás összege: 10-100 millió forint 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 Támogatás mértéke: a szabad vállalkozási zónák területén működő, támogatást igénylő 

ipari parkok esetén 70 %; a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében 
50 %;  

 A projekt megkezdése: támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 
megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő 
napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető. 

 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 
 A projekt területi korlátozása: nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén 

megvalósuló fejlesztés. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az „Ipari Park” címmel 
rendelkező, a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület. 
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Megvalósítandó tevékenységek: 

 Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, 
elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) 
kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása; (önállóan 
nem támogatható tevékenység) 

 Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások 
végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához 
szükségesek; (önállóan nem támogatható tevékenység) 

 Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös 
szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése; (önállóan 
támogatható tevékenység) 

 Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös 
szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia fejlesztés, új informatikai 
hardver és szoftver beszerzése. (önállóan támogatható tevékenység) 

Határidő: 2016. május 17. – 2018. május 17. 

 

III.1.2. GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 

A pályázat célja: 

 Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények 
között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése 
üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. 

A pályázat tárgya: 

 A pályázat keretében minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére pályázhatnak vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási 
intézmények konzorciumai. 

A pályázók köre: támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van 
lehetőség.  

Konzorciumi partnerek lehetnek: 

 Mikro, kis, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok 
 Főtevékenységként kutatásfejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságok 
 Kutatóhelynek minősülő költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel 

rendelkező intézményei 
 Egyházi felsőoktatási intézmények. 

Konzorciumvezető kizárólag közép vagy nagyvállalkozás lehet. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

A pályázat részletei: 

 A pályázat keretösszege: 50 milliárd Ft 
 A támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 Támogatás mértéke: amennyiben nonprofit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi 

felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó 
tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden 
költség támogatási intenzitása 100 %. Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a 
támogatási kategóriáktól függ 
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 Önerő: az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes 
elszámolható költségének 5 %-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt 
saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25 %-át 
kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

Támogatható tevékenységek: 

 Kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt 
elszámolható költségeinek 25 %-a): 

o Alapkutatás 
o Ipari kutatás 
o Kísérleti fejlesztés 

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások 
esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
veszik igénybe): 

o Projekt előkészítési tevékenység 
o Projektmenedzsment tevékenység 
o Piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán 
o A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele 

 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében: 
o Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
o A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, 

és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 
o Immateriális javak beszerzése 

 Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében 
támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik 
igénybe): 

o Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
o A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, 

átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 
o Immateriális javak beszerzése 
o A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a 

projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak. 
o Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a 

beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási 
támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt 
szinten egy választható. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Támogatási Szerződés hatályba lépését 
követően legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló projektek. 

Határidő: támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig 
lehetséges. 
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III.1.3. GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése 

A pályázat célja: 

 A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra beszerzés, 
építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban 
való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint 
hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a 
nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai 
tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése 
érdekében. 

A pályázat tárgya: 

 A GINOP2.3.3 keretében kutatóhelyek (költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi 
személyiséggel rendelkező intézményei), egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási 
intézmények és állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be 
támogatási kérelmet minimum 50 millió, maximum 1000 millió Ft értékben az alábbi 
tevékenységek támogatására: 

o a tárgyi eszközök és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek 
(önállóan támogatható) 

o a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a 
szükséges alap 

o infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható) 
o projekt előkészítés (önállóan nem támogatható) 
o projekt menedzsment (önállóan nem támogatható) 
o tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele 

(önállóan nem támogatható) 
o szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható) 

A pályázók köre: 

 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 
amennyiben 

 azok kutatóhelynek minősülnek 
 egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények 
 állami többségi tulajdonú nonprofit 
 gazdasági társaságok 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is 
lehetőség van. A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti 
feltételnek megfelelő szervezetek lehetnek. A kutatásfejlesztési konzorciumi tagok száma – a 
konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet. 

A pályázat részletei: 

 A pályázat keretösszege: 20 milliárd Ft 
 A támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1000 millió Ft 
 Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe 

vehető támogatási összeg 50 millió Ft. 
 A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági 

tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke 
legfeljebb 100 % 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 
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Támogatható tevékenységek: 

 a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan 
támogatható) 

 a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges 
alap 

 infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható) 
 projekt előkészítés (önállóan nem támogatható) 
 projekt menedzsment (önállóan nem támogatható) 
 tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem 

támogatható) 
 szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható) 

Kötelező vállalások: 

 Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi 
befejezést követő 3. üzlet év végére: 

o Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által 
generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma) 

o Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési 
megállapodások száma) 

o A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók 
számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás) 

Határidő: támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. október 15-ig lehetséges. 

 

III.1.4. GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási 
infrastruktúra fejlesztése 

A pályázat célja: 

 A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) céljai olyan ipari-felsőoktatási 
együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas: 

o az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, 
o versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére, 
o termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, melynek eredményeként az 

érintett termékek 
o piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél. 

A pályázat tárgya: 

 A pályázat keretében vállalkozások, kutatási intézmények és felsőoktatási intézmények 
pályázhatnak 48 milliárd forintra alap és ipari kutatás, kísérleti fejlesztés megvalósítására, 
melynek célja, hogy a létrehozott K+F+I kapacitással versenyképes termékek és 
szolgáltatások jönnek létre. 

A pályázók köre: 

 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 
formában van lehetőség. 

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok 
magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt 
vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak; 

 költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 
amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek; 
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 kutatásfejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságok a felhívásban részletezettek 
szerint; 

 egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények. 

A pályázat részletei: 

 A pályázat keretösszege: 25 milliárd Ft 
 A támogatás összege: minimum 4 milliárd Ft, maximum 8 milliárd Ft (Az egyes 

konzorciumi tagoknak legalább 500 millió forint támogatást kell igényelnie.) 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatható tevékenységek: 

 Kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (a projekt összes 
elszámolható költségének maximum 80 %-a). 
o Önállóan támogatható tevékenységek: 

o Alapkutatás 
o Ipari kutatás 
o Kísérleti fejlesztés 

o Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
o Projekt előkészítési tevékenység 
o Projektmenedzsment tevékenység 
o Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység 

 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (a projekt 
elszámolható költségeinek maximum 40 %-a). 
o Eszközbeszerzés. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
o A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a 

szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 
o Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak 

és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz 
(szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben 
a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, 
amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe; a projekt 
elszámolható költségeinek maximum 40 %-a).  

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt 
megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak. 

o Eszközbeszerzés. 
o Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
o A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, 

átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 
o Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak 

és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz 
(szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben 
a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (a projekt 
elszámolható költségeinek maximum 5 %-a). 

o Eljárásinnováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási 
módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben 
eszközölt jelentős változtatásokat). 
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Kötelező vállalások: 

 Kutatófejlesztő létszám növelése 
 Üzleti hasznosíthatóság 
 Publikációk számának növelése 
 Iparjogvédelmi oltalom 
 Spinoff vállalkozás létrehozása és tesztelt prototípus előállítása 
 Doktoranduszok projekthez kapcsolódó kutatási témái 

Határidő: támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4ig lehetséges. 

 

III.1.5. GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - vállalkozás indítási költségeinek 
támogatása 

A pályázat célja: 

 A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 
év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik 
bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló 
intézkedések révén. A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként 
elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani. A 
GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni 
vagy mikro -kis vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 
év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a GINOP-
5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás 
juttatása. 

A pályázat tárgya: 

 A pályázat keretében a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által 
megalapított vállalkozások 2-3 millió forint támogatásra pályázhatnak. 

A pályázók köre: 

 Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok (korlátolt felelősségű és betéti társaságok). 

A pályázat részletei: 

 A pályázat keretösszege: 2,9 milliárd Ft 
 A támogatás összege: 2-3 millió Ft 
 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 
 Támogatás mértéke: 90 % 

Támogatható tevékenységek: 

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
o Foglalkoztatás 
o Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
o Előkészítési tevékenységek: 

– cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele, 
– kötelező engedélyek beszerzése, 
– szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás. 

o Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, 
betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 

o Eszközbérlés. 
o Üzlethelyiség bérlet vagy irodabérlet. 
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o Információs technológiafejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és 
egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet 
kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti 
alkalmazások támogatását is: 
– új hardver, 
– szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver), 
– domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, 
– domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a 

domain regisztrációra is igényel támogatást). 
– Egyéb immateriális javak beszerzése: harmadik féltől piaci áron megvásárolt 

szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen 
immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok 
bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően 
kerül sor. 

o Piacra jutás támogatása: 
– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), 
– marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés. 

o Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító 
engedélyezett képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak 
számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban 
állnak. 

o Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet 
sor: 
– marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez 
– kapcsolódó tanácsadás, 
– menedzsmentfejlesztési tanácsadás, 
– technológiai fejlesztési tanácsadás, 
– pénzügyi tanácsadás, 
– logisztikai tanácsadás, 
– jogi szaktanácsadás, 
– szabadalommal kapcsolatos tanácsadás, energetikai tanácsadás. 

o Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges 
anyagbeszerzés. 

o Általános vállalatirányítási tevékenységek. 

A projekt területi korlátozása: nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló projektek. 

Határidő: 2016. október 3. 2018. október 4. 

A projekt végrehajtásra rendelkezésre álló idő: 7-12 hónap 
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III.1.6. GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 

A pályázat tárgya: 

 A pályázat keretében szakszervezetek, munkáltatói érdekképviseletek, szövetségek és 
egyesületek a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének támogatására 
pályázhatnak. A támogatás összege ágazattól függően 7-138 millió forint. 

A pályázók köre: 

 Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (szociális partnerek) kötelező 
együttműködésén alapuló konzorciuma, amelyben az egyik tag a támogatási kérelemmel 
érintett ágazatban / alágazatban / szakágazatban tagszervezettel rendelkezik, továbbá 
amelyben az egyik tag: 

 Ágazati Párbeszéd Bizottságot alkotó tagszervezet vagy 
 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján országosan vagy 

ágazati szinten reprezentatív szervezet vagy 
 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsági joggal rendelkező munkavállalói 

vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet, szövetség. 

Gazdálkodási forma szerint (GFO’14): 

 512 – Szakszervezet 
 514 – Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 
 517 – Egyéb szövetség 
 529 – Egyéb egyesület 

A konzorcium tagjainak maximális száma 4 db. A konzorciumi tagok olyan érdekképviseleti 
szervezetek lehetnek, amelyek ágazatban (illetve egyes esetekben al/szakágazatokban) végzett 
tevékenységüket legalább két éve folytatják. 

A pályázat részletei: 

 A pályázat keretösszege: 2 milliárd Ft 
 A támogatás összege (ágazatonként):  

o “A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: 74 millió Ft 
o “B” – Bányászat, kőfejtés: 20 millió Ft 
o “C” – Feldolgozóipar: 

– Élelmiszer és italgyártás: 122 millió Ft 
– Textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása: 27 millió Ft 
– Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása: 20 millió Ft 
– Papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység: 24 

millió Ft 
– Vegyi anyag, termék gyártása, gyógyszergyártás: 20 millió Ft 
– Gumi, műanyag termék gyártása: 61 millió Ft 
– Nemfém ásványi termék gyártás: 20 millió Ft 
– Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása: 142 millió Ft 
– Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása: 34 millió Ft 
– Villamos berendezés gyártása: 41 millió Ft 
– Gép, gépi berendezés gyártása: 62 millió Ft 
– Közúti és egyéb jármű gyártása: 105 millió Ft 
– Bútorgyártás: 20 millió Ft 
– Ipari gép, berendezés, eszköz javítása: 20 millió Ft 

o “D” – Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás: 20 millió Ft 
o “E” – Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés: 75 millió Ft 
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o “F” – Építőipar: 78 millió Ft 
o “G” – Kereskedelem, gépjárműjavítás: 

– Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása: 31 millió Ft 
– Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár): 54 millió Ft 
– Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár): 138 millió Ft 

o “H” – Szállítás, raktározás: 
– Szállítás (szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi): 94 millió Ft 
– Raktározás, tárolás: 95 millió Ft 
– Postai, futárpostai tevékenység: 52 millió Ft 

o “I” – Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás: 61 millió Ft 
o “J” – Információ, kommunikáció: 20 millió Ft 
o “K” – Pénzügyi, biztosítási tevékenység: 20 millió Ft 
o “L” – Ingatlanügyletek: 20 millió Ft 
o “M” – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység: 20 millió Ft 
o “N” – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység: 70 millió Ft 
o “O” – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás: 112 millió Ft 
o “P” – Oktatás: 7 millió Ft 
o “Q” – Humánegészségügyi, szociális ellátás: 129 millió Ft 
o “R” – Művészet, szórakoztatás, szabadidő: 20 millió Ft 

Egy támogatást igénylő konzorcium (illetve annak minden konzorciumi tagja) egy ágazatra 
(illetve egyes esetekben al/szakágazatokra) egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 
 Támogatás mértéke: 100 % 

Támogatható tevékenységek: 

 Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, 
munkavédelmi tudatosság fejlesztése, munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség 
javítása: 

o tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása, 
eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele; 

o tanulmányok, oktatási segédanyagok készítése, eljuttatása a 
munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele; 

o kampányok lefolytatása; 
o rendezvények szervezése. 

 Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása, képzések 
lebonyolítása: 

o munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok 
kidolgozása, aktualizálása és eljuttatása a munkáltatóknak/munkavédelmi 
képviselőknek, valamint online közzététele; 

o képzések lebonyolítása. 
 Projekt előkészítési tevékenységek: megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek 

terjedelme nem haladhatja meg az 50 millió Ft támogatási összeget meghaladó támogatási 
kérelmek esetén a 3 szerzői ívet, 50 millió Ft támogatási összeget nem meghaladó 
támogatási kérelmek esetén az 1 szerzői ívet. 

 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. 
 A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 50 millió Ft-ot meghaladó 

támogatási összegű támogatási kérelmek esetén: 
o projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak 

(projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása. 
o projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak 

és adminisztrációt támogató tevékenységek. 
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A projekt területi korlátozása: nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló fejlesztés. 

Határidő: végrehajtásra rendelkezésre álló idő 12-18 hónap. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. – 2016. október 3. között lehetséges 

 

III.1.7. EFOP-3.5.1. Duális és kooperatív felsőfokú képzések, felsőoktatási szakképzési és 
szakirányú továbbképzések fejlesztése és lebonyolítása 

A konstrukció célja: 

 A konstrukció általános célja: a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási 
szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-
piaci igények kielégítését. 

 A pályázat közvetlen célja: az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez 
való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a 
szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. 

Részcélok: 

 kooperatív képzési modellek pilot jellegű kipróbálása és fejlesztése 
 duális alapképzés és mesterképzés egészének fejlesztése; 
 alapképzések 6 hetesnél hosszabb gyakorlatának fejlesztése; 
 felsőoktatási szakképzés gyakorlatának fejlesztése. 

Célcsoportok: 

 Közvetlen célcsoportok: 
o felsőoktatási intézmények hallgatói, különös tekintettel kedvezményezett térségből 

érkező, vagy hátrányos helyzetű hallgatókra 
o a felsőoktatási intézmények oktatói (képzők képzése) 
o szakmai gyakorlatot nyújtó külső képzők (képzők képzése) 
o felsőoktatási intézmények munkatársai, különös tekintettel az oktatásszervezőkre és 

a tanulástámogató és tudásbázis menedzselő, könyvtári szolgáltatásokat biztosítókra. 
 Közvetett célcsoportok: 

o felsőoktatásból lemorzsolódó diákok, hallgatók, 
o középfokú oktatási intézmények diákjai, felsőoktatásba jelentkező hallgatók 

Keretösszeg: 3,7 milliárd Ft 

 Duális Bsc alapképzések vagy Msc képzések és egyéb kooperatív jellegű képzési 
programokhoz kötődő feladatok megvalósítása: 
o képzés-, tananyagfejlesztés 15-20 m Ft 
o képzők képzése, tréning, learning by doing programok 15-25 m Ft 
o ösztöndíj a kedvezményezett járásokban gyakorlatot vállalók esetében 5-10 m Ft 

 Egyéb képzési és gyakorlati programok megvalósítása, gyakorlatok fejlesztése: 
o 10 -15 millió / képzés és gyakorlati hely (képzők képzése programok + ösztöndíj a 

kedvezményezett járásokban gyakorlatot vállalók esetében) 

Támogatás összege: 50 millió Ft – 370 millió Ft. 

Elszámolható költségek: 

 Projektelőkészítés költségei (az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes 
elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 3 
%-át) 

 Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
o Eszközbeszerzés költségei 
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o Immateriális javak beszerzésének költsége 
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o Képzéshez kapcsolódó költségek  
o Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége 
o Egyéb szakértői szolgáltatás költségei: 
o Marketing költségek 
o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o Projektszintű könyvvizsgálat költsége 
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
 Célcsoport támogatásának költségei 
 Projektmenedzsment költség 

o A projektmenedzsment költségek az összes elszámolható költség maximum 2,5 %-a 
lehet. 

 Általános (rezsi) költség. 
o 1 % egyszerűsített elszámolás keretében. 

 Tartalék kötelezően tervezendő, minimum 3, maximum 5 % között 

Támogatható tevékenységek: 

 A konstrukció keretében az alábbi képzések és képzési formák esetében megvalósított 
tevékenységekhez kapcsolódóan lehet támogatás biztosítani a kedvezményezetteknek: 
o gazdálkodó szervezetek bevonásával megvalósuló kooperatív képzési lehetőségek 

fejlesztése,  
o duális alapképzés és mesterképzés egészének fejlesztése; 
o alapképzések 6 hetesnél hosszabb gyakorlatának fejlesztése; 
o felsőoktatási szakképzés gyakorlatának fejlesztése. 

 A konstrukció keretében következő tevékenységek finanszírozására nyílik lehetőség: 
o Felsőoktatási intézményekben a képzési területek kooperatív és duális képzéseinek 

koordinálását végző, a szakfelelősök együttműködését biztosító szakmai fórum 
létrehozása, működtetése 

o A felsőoktatási intézmények és gazdasági szervezetek kooperációjának fejlesztése a 
képzéshez kapcsolódóan, a keret maximum 5%-ig. 

– folyamatok kidolgozása 
– egyeztető fórumok kialakítása 

o Kooperatív együttműködések tartalmi elemeinek és módszerének fejlesztése a 
képzési tevékenységben, a curikulum alakításában. 

o A felsőoktatási képzés kooperatív illetve duális rendszerűvé alakítását szolgáló 
szervezési és fejlesztési tevékenységek. 

o Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó 
taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő 
adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszköz fejlesztés a felsőoktatásban. 

o A gyakorlati készségeknek a képzési és kimeneti követelményhez igazodó értékelési 
és mérési rendszerének kidolgozása az adott felsőoktatási kooperatív és duális 
képzési programhoz igazodóan. 

o A munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése a tantervekbe, 
tantárgyi programokba, különös tekintettel a vállalkozói ismeretekre és a 
projektmunkára. 

– A képzési és kimeneti követelmények alapján, a szakon a szakképzettség 
megszerzésével szerezhető tudás követelményeinek – a tudás, a képesség, 
attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek – kidolgozása a Magyar 
Képesítési Keretrendszer adott besorolási szintjén meghatározott minimális 
követelményekkel összhangban. 
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– Kapcsolódó, a gyakorlati készségek elsajátítását lehetővé tevő módszerek és 
tartalmak kidolgozása: A képzésben megszerezhető, az intézményekben nem 
oktatott szakmai ismeretek, adott gazdasági szervezet(ek)hez köthető 
specifikus szakmai ismeretek, önálló munkavégzési képesség, csoportos 
munkavégzési képesség, fejlett munkavégzési hatékonyság és -
eredményesség, vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság 
kompetenciáinak kidolgozása. 

o Pilot képzések lebonyolítása és a beválások értékelése. 
o A gazdasági szervezetek szakembereinek felsőoktatási képzésbe való bevonása és a 

foglalkoztatáshoz az intézményi kapcsolódó feltételrendszerének javítása, mindegyik 
megcélzott terület esetében. 

o Képzők képzése programok lebonyolítása. A felsőoktatási oktatók, mesteroktatók 
valamint a partnerszervezeti szakemberek, mentorok szakmai és pedagógiai 
tudásának, módszertani felkészültségének fejlesztése: továbbképzési programok, 
tréningek kidolgozása és a képzések megvalósítása, learning by doing programok 
biztosítása mind a duális képzések, mind a felsőoktatási szakképzések gyakorlata 
mind a 6 hetes vagy 6 hetesénél hosszabb gyakorlat esetében. 

o A munkaerőpiacról kiesett személyek az oktatásba történő visszaintegrálását segítő 
képzési programok kidolgozása. 

o A munka melletti tanulás, a szakmai elméleti és gyakorlati tudásanyag digitális 
taneszköz rendszerének kidolgozása, bővítése, fejlesztése. 

o Kedvezményezett térségből érkező, vagy HH fiatalok esetében célcsoport támogatás 
(ösztöndíjrendszer, utazási költségtámogatás) biztosítása. 

 Támogatható folyamatok, tevékenységek: 
o Minden intézményi beavatkozás magába foglalja a kapcsolódó és szükséges 

kutatásokat, felméréseket, módszertani fejlesztéseket továbbá képzések, valamint 
képzők képzése kidolgozását, lebonyolítását. 

 Önállóan nem pályázható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
o Tájékoztatás, nyilvánosság. 
o Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 

tevékenységek. 
 Kiszervezhető tevékenységek köre és mértéke: 

o Szakmai megvalósítás: 
– Képzés, tréning;  
– Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások valamint egyéb szakértői szolgáltatás 

költségei. 
– Projekt végrehajtás: 
– Marketing, kommunikáció; Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása; 

Projektszintű könyvvizsgálat; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérlet; 
Catering. 

 

III.2. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 

III.2.1. „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra 
fejlesztése” (FIEK_16) 

A pályázat célja: 

 a valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása az adott 
szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben 

 a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti 
formában, amelyben a létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és 
szolgáltatások jönnek létre 
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A pályázók köre: 

 A felhívásra csak konzorciumi formában lehet pályázni, a konzorciumvezető kizárólag 
felsőoktatási intézmény lehet. 

 A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-
Magyarország régió területén kell lennie. 

 A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. 

Pályázhatnak: 

o államilag elismert, egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények; 
o közép-magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági 

társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti 
évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá; 

o költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 
amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek. 

A pályázat részletei: 

 Keretösszeg: 8 milliárd Ft 
 A támogatás összege: minimum 2 milliárd Ft – maximum 8 milliárd Ft 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek, kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 
keretében: 

o Alapkutatás 
o Alkalmazott (ipari) kutatás 
o Kísérleti fejlesztés 

Önállóan támogatható tevékenységek, csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 

 Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek 
 Projekt koordinációs tevékenység 
 Piacra jutás: 

o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való 
részvétel), 

o marketingeszközök elkészítése, beszerzése, 
o formatervezés, 
o marketing vagy üzletfejlesztési munkatárs alkalmazása. 

 Konferencián való részvétel 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében: 

 Eszközbeszerzés 
 A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, 

korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 
 Immateriális javak beszerzése 

A támogatás főbb feltételei: 

 A konzorcium tagjai vállalják a kutató-fejlesztő létszám meghatározott mutatók szerinti 
növelését és a projekt eredményeire épülő üzleti terv összeállítását, valamint a pályázati 
kiírásban részletezettek közül további három választható vállalás teljesítését a 
publikációk számának növelése, iparjogvédelmi bejelentés, tesztelt prototípus előállítása 
és annak hasznosítására önálló spin-off vállalkozás létrehozása, illetve a doktoranduszi 
kutatások terén. 
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 A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, a 
pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan öt év fenntartási kötelezettsége van. A 
pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható. 

 A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 
Központot (FIEK) rektori irányítással működő intézményi központként hozza létre. 

Határidő: pályázatok benyújtása 2016. szeptember 15-ig lehetséges. 

 

III.3. Visszatérítendő támogatások 

III.3.1. GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése 
célú hitelprogram 

A hitelprogram célja: 

 A Hitelprogram célja a mikro, kis-és középvállalkozások (kkv-k) olyan beruházásainak 
támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, 
ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán vagy nem kellő mennyiségben jutnak 
finanszírozási forráshoz. 

Kölcsönben részesíthető végső kedvezményezettek: 

 egyéni vállalkozók 
 gazdasági társaságok 
 szövetkezetek 

Projektek megvalósítási helye: 

 A Végső Kedvezményezett Magyarországon, a közép-magyarországi régión kívül 
bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás 
helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-
Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, 
amennyiben a Projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg. 

 A megvalósulási helynek a folyósításig bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a 
későbbiekben igazolni kell azt is hogy valóban gazdasági tevékenység folyik. 

 Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a 
telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra 
kerülnek. 

A hitel összege: Kölcsön összege Min. 1 M Ft – Max. 600 M Ft 

Hiteldíjak: 

 Kamat: 0 %/év 
 Késedelmi kamat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamat 
 Kezelési költség: Nincs 
 Rendelkezésre tartási díj: Nincs 
 Előtörlesztési díj: Nincs 
 Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: fennálló 

hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000.- Ft 

Saját forrás: 

 A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 
10 %-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 %, amelynek felhasználását a 
Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges. 

A Kölcsön felhasználása: 
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 A kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag 
potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel. 

A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek 
csatolásával igényelhetik a Végső Kedvezményezettek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt 
melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be. 

A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani. A Közvetítők címlistáját a MFB Zrt. 
honlapján, a https://www.mfb.hu/ címen teszi közzé. A hitelkérelem benyújtásától a Kölcsön 
lezárásáig a Végső Kedvezményezett kizárólag a Közvetítővel tarthatja a kapcsolatot, a Közvetítő 
feladata az MFB-vel történő közvetlen kapcsolattartás. 

Igénybevételi lehetőség: a Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet 
Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni 

 

III.3.2. GINOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében 

A pályázók köre: 

 Kizárólag KKV-k, melyek megfelelnek az alábbi szempontoknak: 
o amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; 

o amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt; 

o amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított 
bevétele minimum 20 millió Ft; 

o amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei; 

A pályázat részletei: 

 Megvalósítási helyszín: nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló projektek 

 Keretösszeg: 37,5 milliárd Ft 
 A támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 

5.000.000.- Ft, maximum 50.000.000.- Ft 
 Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft. 

o vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 
költségének 30 %-a, a kölcsön mértéke maximum a projekt elszámolható 
költségének 60 %-a, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes 
mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 90 %-a lehet. 

o vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egymáshoz viszonyított aránya 
kötelezően 1:2, melyből 1 rész vissza nem térítendő támogatás, 2 rész kölcsön. 

 Előleg: a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott 
projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás 
legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de legfeljebb 25 millió Ft összegű támogatási előleget 
biztosít. 

 Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10 %-át kitevő - 
legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel 
csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie 
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 Támogatás formája: Kombinált vissza nem térítendő támogatás + kölcsön 
 Támogatás mértéke: maximum 90 % 

Támogatható tevékenységek: 

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, a szükséges 
épületgépészeti beruházások végrehajtása önállóan nem támogatható projektelem. 

 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek, átalakítása, 
bővítése, korszerűsítése, felújítása, a szükséges, épületgépészeti beruházások 
végrehajtása önállóan támogatható projektelem. 

 Új eszköz beszerzése önállóan támogatható projektelem. 
 Új információs technológia-fejlesztés (hardver, szoftver) önállóan támogatható 

projektelem. 

Határidő: 2016. augusztus 20-tól 2018. december 31-ig 

 

III.3.3. GINOP-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak 
támogatása kombinált hiteltermékkel 

A pályázók köre: 

 középvállalkozások, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
o amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; 

o amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, 

o amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított 
bevétele minimum 50 millió Ft 

o amelyek esetében az projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés 
nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel 
kétszeresét, 

o amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei, 

A pályázat részletei: 

 Megvalósítási helyszín: nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló projektek 

 Keretösszeg: 50 milliárd Ft 
 Előleg: a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott 

projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás 
legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de legfeljebb 25 millió Ft összegű támogatási előleget 
biztosít 

 Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 
összeggel illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő csökkentett részét kitevő önerővel 
kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat 

 A támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 
50 millió forint, maximum 750 millió forint 

 A Hitelprogram keretében igényelhető kölcsön összege: minimum 50 millió Ft, maximum 
1.950 millió Ft.  



 

25 

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás 
összegét. 

 Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:  
o a támogatást igénylőnek legalább 25 %-os saját forrást kell biztosítania. 
o a vissza nem térítendő támogatás mértéke minimum a projekt elszámolható 

költségének 25 %-a, maximum a projekt elszámolható költségének 37 %-a 
lehet, a kölcsön mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 50 %-
a, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum 
a projekt összes elszámolható költségének 75 %-a lehet. 

 Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával 
kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás igénybevétele esetén: 

o a támogatást igénylőnek legalább 10 %-os saját forrást kell biztosítania. 
o a vissza nem térítendő támogatás mértéke minimum a projekt elszámolható 

költségének 25 %-a, maximum a projekt elszámolható költségének 44 %-a, a 
kölcsön mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 65 %-a, a 
vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a 
projekt összes elszámolható költségének 90 %-a lehet. 

 Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 
o támogatás mértéke a regionális beruházási támogatás vagy a mezőgazdasági 

termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával 
kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás keretében igénybe vehető 
támogatás maximális mértékét nem haladhatja meg: 

o ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül 
külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható 
többletkomponenseként meghatározható. 

o ha az elszámolható költség az előző pont szerint nem határozható meg, a 
támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt 
érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el. 

o 30 %-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az előző pont szerinti 
hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás. 

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, amely további 15 
százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a 
támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe 
vehető támogatás maximális mértékét: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-
Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl 

Támogatott projektek várható száma: 200 – 300 db 

Kötelező vállalások: 

 Létszámtartás: 
o A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy statisztikai állományi létszáma a 

projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti év átlagában 
eléri a bázis létszámot és a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét 

 Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel 
o A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét 

közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók 
esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez 
képest. 
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Támogatható tevékenységek: 

 Önállóan támogatható tevékenységek 
o Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása. 
o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a 

gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 
energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával. 

o A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és 
szoftverek beszerzése. 

o Infrastrukturális és ingatlan beruházás. 
 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

o Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések 

o Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel 
o Külföldi árubemutató szervezése 
o Tanácsadás igénybevétele 
o Piacra jutás támogatása 
o Piackutatás elkészítése 
o Piacra jutáshoz kapcsolódó online megjelenés támogatása 
o Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének 

és védelmének költsége 
o A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek 

Határidő: támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 20-tól 2018. augusztus 31-ig 
lehetséges. 

 

III.4. Brüsszeli közvetlen források 

III.4.1. EaSI – EURES: Célzott munkaerő-piaci mobilitást ösztönző rendszer – „AZ ELSŐ 
EURES-ÁLLÁSOD” 

Pályázati azonosító: VP/2016/009 

Program: Employment and Social Innovation Programme (EaSI) 

Alprogram: EURES 

Kiírás neve magyarul: EaSI – EURES: Célzott munkaerő-piaci mobilitást ösztönző rendszer – „AZ 
ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD” 

Kiírás neve angolul: EaSI – EURES: Targeted Mobility Scheme "YOUR FIRST EURES JOB" 

Összefoglaló: 

 Az EaSI Program keretében pályázati lehetőség nyílik konzorciumok számára, kiemelten 
a kis- és középvállalkozásoknak ajánlva. A pályázat célja, hogy a 18 és 35 év közötti fiatalok 
munkakeresését jelentősen elősegítsék. Az álláskeresők körében elsőbbséget élveznek a 
munkanélküli fiatalok. 

Státusz: Nyitott 

Határidő: 2016. 10. 07. 

Keretösszeg: 7.000.000.- € 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Támogatási intenzitás: 95 % 
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Kedvezményezett: Mind a konzorciumvezetőnek, mind a konzorciumi tagoknak valamely EU vagy 
EGT tagállamban kell székhellyel rendelkeznie. 

Konzorciumvezető lehet: EURES Nemzeti Koordinációs Iroda, 

Konzorciumi tag lehet: EURES Nemzeti Koordinációs Iroda, köz- vagy versenyszférában működő 
munkaerő-piaci szereplők. 

Pályázati régió a Kárpát-medencében: Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Románia 

Konzorciumi előírás:  

 Legalább 7 különböző EU vagy EGT tagállami EURES Nemzeti Koordinációs Iroda és/ vagy 
társult szervezet és/ vagy munkaerő-piaci szereplő 

 Legalább 5 konzorciumi tagnak EURES és/vagy EURES partner vagy társult szervezetnek 
kell lennie 

 

III.4.2. Innovációs projektek felgyorsítása 

Pályázati azonosító: FTI-Pilot-01-2016 

Program: Horizon 2020 

Alprogram: Societal Challanges 

Kiírás neve magyarul: Innovációs projektek felgyorsítása 

Kiírás neve angolul: Fast Track to Innovation Pilot 

Összefoglaló: 

 Pályázati támogatás „Az ipari- és alaptechnológiai vezető szerep” és a „Társadalmi 
kihívások” bármely tématerületéhez kapcsolódó projekt számára, mely az „Ötlettől a 
piacig a lehető leggyorsabban” cél szellemében az innovációt a demonstrációs fázisból a 
piaci elterjedés fázisába juttatja el, egy utolsó, kutatásintenzív fejlesztési lépés 
segítségével. 

Státusz: Nyitott 

Határidő: 2016. 10. 25. 

Keretösszeg: 100.000.000.- € 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Támogatási intenzitás: 

 Profitorientált társaságok részére 70 %, 
 non-profit szervezeteknek 100 %. 

Kedvezményezett: 

 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), 
 Nagyvállalat, 
 Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
 Non-profit szervezet (civil szervezet), 
 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), 
 Egyházi jogi szervezet, 
 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), 
 Egyéni kutatók, Kutatócsoportok. 
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Pályázati régió a Kárpát-medencében: Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Románia, Szerbia, Ukrajna 

Konzorciumi előírás: 

 A konzorciumokban ipari szereplők részvétele elengedhetetlen. 
 Egyetemek, kutatási és technológiai szervezetek, valamint további innovációs szereplők 

szintén bevonhatók. 
 A kereskedelmi hasznosítás folyamatában kulcsszerepet játszó szereplők, például klaszter 

szervezetek, végfelhasználók, ipari társulások, inkubátorok, befektetők és a közszféra 
részvétele is jelentőséggel bír. 

 Az első alkalommal pályázó iparági szereplők, továbbá kis- és középvállalkozások 
szerepvállalása különösen üdvözölt. 

 

III.4.3. Integrált biztonsági rendszerek fejlesztése a közúti közlekedésben résztvevők 
biztonságának érdekében 

Pályázati azonosító: MG-3.2-2017 

Program: Horizon 2020 

Alprogram: Societal Challanges 

Kiírás neve magyarul: Integrált biztonsági rendszerek fejlesztése a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonságának érdekében 

Kiírás neve angolul: Protection of all road users in crashes 

Státusz: Nyitott 

Határidő: 2017. 01. 26. 

Keretösszeg: 14.000.000.- € 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Kedvezményezett: 

 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), 
 Nagyvállalat, 
 Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
 Non-profit szervezet (civil szervezet), 
 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), 
 Egyházi jogi szervezet, 
 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), 
 Egyéni kutatók, Kutatócsoportok 

Pályázati régió a Kárpát-medencében: Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Románia, Szerbia, Ukrajna 

Konzorciumi előírás: 

 A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott 
országból érkezzenek. 
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III.4.4. Ipari szén-dioxid leválasztás és tárolás, beleértve a biológiai módszereket is 

Pályázati azonosító: LCE-29-2017 

Program: Horizon 2020 

Alprogram: Societal Challanges 

Kiírás neve magyarul: Ipari szén-dioxid leválasztás és tárolás, beleértve a biológiai módszereket 
is 

Kiírás neve angolul: CCS in industry, including Bio-CCS 

Összefoglaló: 

 A Horizont 2020 Program keretében pályázati lehetőség nyílik az alábbi témában: új 
lehetőségek az ipari alkalmazások területén a szén-dioxid leválasztás során felhasznált 
energia optimális szintjének megtartása, a folyamatok hatástalanságából származó 
veszteségek minimalizálása, a szén-dioxid megfelelő szállítási és tárolási tisztaságának 
biztosítása, illetve az ipari végtermék minőségének fenntartása érdekében. Nemzetközi 
együttműködés megvalósítása, elsősorban Kína irányában, előnyt jelent. 

Státusz: Nyitott 

Határidő: 2017. 01. 05. 

Keretösszeg: 9.000.000.- € 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Kedvezményezett: 

 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), 
 Nagyvállalat, 
 Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
 Non-profit szervezet (civil szervezet), 
 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), 
 Egyházi jogi szervezet, 
 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), 
 Egyéni kutatók, Kutatócsoportok 

Pályázati régió a Kárpát-medencében: Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Románia, Szerbia, Ukrajna 

Konzorciumi előírás: 

 A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott 
országból kell, hogy érkezzenek. 

 

III.4.5. Kis- és középvállalkozásokban rejlő innovációs lehetőségek ösztönzése az alacsony 
szén-dioxid kibocsátású és hatékony energiarendszerek érdekében 

Pályázati azonosító: SMEInst-09-2016-2017 

Program: Horizon 2020 

Alprogram: Industrial Leadership 

Kiírás neve magyarul: Kis- és középvállalkozásokban rejlő innovációs lehetőségek ösztönzése az 
alacsony szén-dioxid kibocsátású és hatékony energiarendszerek érdekében 
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Kiírás neve angolul: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient 
energy system 

Összefoglaló: 

 Pályázati forrás, mely az alacsony szén-dioxid kibocsátású energetikai rendszer 
fenntartható működtetését célzó kis- és középvállalkozásokat segíti. A projektnek 
elsősorban a Horizont 2020 program Társadalmi Kihívások alprogramjának „Biztonságos, 
Tiszta és Hatékony Energia” valamely célterületére kell fókuszálnia. 

Státusz: Nyitott 

Határidő: 2017. 11. 08. 

Keretösszeg: 96.000.000.- € 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Támogatási intenzitás: 70 % 

Kedvezményezett: 

 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), 
 Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
 Non-profit szervezet (civil szervezet), 
 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), 
 Egyházi jogi szervezet, 
 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), 
 Egyéni kutatók, Kutatócsoportok 

Pályázati régió a Kárpát-medencében: Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Románia, Szerbia, Ukrajna 

Konzorciumi előírás: 

 Kis- és közepes vállalkozások vagy ezek konzorciuma. 

 

III.4.6. Új ellátási láncokat támogató üzleti modellek és ipari stratégiák innovatív 
termékszolgáltatások számára 

Pályázati azonosító: NMBP-22-2017 

Program: Horizon 2020 

Alprogram: Industrial Leadership 

Kiírás neve magyarul: Új ellátási láncokat támogató üzleti modellek és ipari stratégiák innovatív 
termékszolgáltatások számára 

Kiírás neve angolul: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for 
innovative product-services 

Összefoglaló: 

 A Horizont 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára: megoldások keresése 
szabad termelőkapacitásokra vonatkozó információ-áramlás elősegítésére, akár 
kifejezetten a kapacitás-megosztásra épülő üzleti vállalkozások által, akár pedig olyan 
gyártóvállalatokra alapozva, akik kapacitásfelesleggel rendelkeznek, vagy 
kapacitáshiánnyal küszködnek. A megoldások épülhetnek többek között új eszközök, az 
internet, a digitális technológiák és a közösségi média vállalatok közötti, illetve vállalatok 
és fogyasztók közötti relációinak elősegítésére. A projekt eredményeként új ellátásilánc-
modellek jönnek létre. 
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Státusz: Nyitott 

Határidő: 2016. 10. 27. 

Keretösszeg: 114.190.000.- € 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Kedvezményezett: 

 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), 
 Nagyvállalat, 
 Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
 Non-profit szervezet (civil szervezet), 
 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), 
 Egyházi jogi szervezet, 
 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), 
 Egyéni kutatók, Kutatócsoportok 

Pályázati régió a Kárpát-medencében: Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Románia, Szerbia, Ukrajna 

Konzorciumi előírás: 

 A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott 
országból kell, hogy érkezzenek. 

 

III.5. Banki finanszírozási lehetőségek 

III.5.1. OTP Bank Projektfinanszírozás 

A projektfinanszírozási hitelek főbb paraméterei: 

 A projektfinanszírozási ügyletek sajátosságai, elsősorban összetettsége miatt 
projektfinanszírozási konstrukció alkalmazását több százmillió Ft-os projektköltség, 
illetve banki finanszírozási igény esetében ajánlja a Bank. A hitelek lehetséges felső 
összeghatárát tekintve, az OTP Bank erős tőkepotenciálja a magyar bankrendszer más 
szereplőihez képest általában nagyobb rugalmasságra ad lehetőséget. 

 A hitelek futamidejének megválasztása az ügyféllel történő egyeztetés alapján, az adott 
ágazat, illetve az ügylet sajátosságok, elsősorban a projekt várható cash-flow-jának 
kiértékelése alapján kerülhet meghatározásra. 

 A bank egyaránt ajánl az ügyfeleinek forint és deviza alapú finanszírozást, ennek megfelelő 
referenciakamatok (BUBOR, LIBOR, EURIBOR stb.) alapján kialakított kamatozási 
feltételekkel. 

 Általánosságban elmondható, hogy a hiteldokumentáció tekintetében a bank a(z) 
Euroloan szerződésekben alkalmazott standardokat, illetve egyéb projektspecifikus 
előírások alkalmazását tekinti irányadónak. 

Az ügyfelektől igényelt információszolgáltatás: 

 a projekt részletes leírása, 
 a hitelfelvevő cégjogi és gazdálkodási alapdokumentumai, 
 a projektszponzorok pénzügyi helyzetét bemutató információk (pl. éves jelentést, 

referenciák stb.), 
 a beruházás részletes műszaki tervének, tervezett időbeli ütemezése, 
 az ügyfél vagy külső szakértők által készített piaci tanulmányok, pénzügyi tervek, illetve 

megvalósíthatósági tanulmányok, 
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 a projekttel összefüggésben megkötni tervezett vagy már megkötött szerződések, és 
egyéb, a projekttel összefüggő információk. 

 

III.6. Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program 

A program célja: 

 A támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő hazai 
nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipar területén megvalósuló 
beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a 
Kormány újraiparosítási törekvéseit. 

Az előirányzat célja költségvetési támogatás folyósítása: 

 nagyvállalkozások minimum 100 millió Ft elszámolható összköltségű, 
munkahelyteremtési célú induló beruházásainak megvalósítására, 

 nagyvállalkozások minimum 100 millió Ft elszámolható összköltségű, 
munkahelyteremtési célú, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásainak megvalósítására. 

Kedvezményezettek köre: 

 A 16/2015.(V.29) NGM rendelet 1. számú melléklet 28. sora szerint. 

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei: 

1. A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját 
tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. 

2. A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt 
(beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként 
való működés időszaka ebbe nem számít bele. 

3. A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt 
elszámolható összköltségét. 

4. A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a 
projekt elszámolható összköltségét. 

5. A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez 
képest. 

6. A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, 
fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt 
fizikai befejezését követő 60 napon belül. 

Keretösszeg: 15 milliárd Ft 

Elszámolható költségek: 

 Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 
értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a 
beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, 

o eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 
o eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, 
o eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új 

kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő 
gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. 
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 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége. 
 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, 

korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem 
lehetséges). 

 Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése 
egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben. 

 Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése. 
 Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésének költsége, vételára. 
 A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség, környezet- és egyéb irányítási, 

vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége. 

Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést 
követően felmerült költségek számolhatók el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített 
beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költségkategóriákra. 

A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett 
döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak 
költsége. 

A beruházás esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 4751.§-ában 
meghatározott, költségek számolhatók el a k) pontban meghatározott kivételekkel. 

Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben 
számolhatók el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a 
lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására 
vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás 
befejezésének dátuma. 

A támogatás nyújtásának szempontrendszere: 

 a beruházás a feldolgozóipar területén valósul meg, a vállalkozás magas szinten 
feldolgozott terméket állít elő, 

 a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam, 
 a beruházás által érintett járás elmaradottsága, 
 a beruházásnak a régiós munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása, 
 a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű 

munkavállalókat, 
 a projekt jelentős árbevétel, vagy hozzáadott érték-növekedési illetve exportnövekedési 

potenciállal rendelkezik, 
 a beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése, 
 a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz 

erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési 
lehetőséget is magában hordoz, 

 a beruházás eredményeként elérhető energiamegtakarítás, 
 növekvő megújuló energia felhasználás, 
 a projekt újdonság/innováció tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető 

innovatívnak, 
 a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra. 

Kiemelt szempontként kerül figyelembe vételre, hogy a fejlesztés a projekt fenntartási 
időszakában, alapvetően a (A támogatás nyújtásának szempontrendszere) pont szerinti 
munkahelyteremtésből és fenntartásból adódó megnövekedett adó- és járulékfizetési 
kötelezettség következtében az államháztartás részére milyen mértékben térül meg (az 
államháztartási megtérülést biztosító foglalkoztatási vállalás a támogatási szerződésben 
rögzítésre kerül). 



 

34 

A támogatási igény benyújtása: 

 A támogatási igény formája kérelem. 
 A támogatás igénylése az NGM Kiemelt Vállalati Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen 
aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. 
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1. számú melléklet 

Vissza nem térítendő Eu-s és hazai támogatások 

Forrás 
Pályázat 

megnevezése 
Kód 

Terület 
(Földrajzi) 

Kedvezményezettek 
Pályázatok 

keretösszege 
(Ft v. €) 

Támogatás 
összege 

(mFt) 

Intenzitás 
mértéke 

Benyújtási 
határidő 

EU Ipari parkok fejlesztése GINOP-1.2.4-16 

Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások 6 Mrd Ft 10 - 100 mFt 50 – 70 % 
2016. május 17. – 
2018. május 17. 

EU 
K+F versenyképességi és 
kiválósági 
együttműködések 

GINOP-2.2.1-15 

Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 
nagyvállalatok 

Kutatás-fejlesztést végző non-profit 
gazdasági társaságok 

Költségvetési szervek, költségvetési 
szervek jogi személyiséggel rendelkező 
intézményei, 

Egyházi, felsőoktatási intézmények 

50 Mrd Ft 
500 mFt – 4.000 
mFt 

40 - 100 % 
2015. november 30. - 
2017. november 30. 

EU 

Kutatási infrastruktúra 
megerősítése - 
nemzetköziesedés, 
hálózatosodás 

GINOP-2.3.3-15 

Nincs területi 
korlátozás 

Költségvetési szervek, költségvetési 
szervek jogi személyiséggel rendelkező 
intézményei, 

Egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási 
intézmények, 

Állami többségi tulajdonú nonprofit 
gazdasági társaságok. 

20 Mrd Ft 
50 mFt – 1.000 
mFt 

100 % 
2015. november 16. - 
2017. október 15. 

EU 

Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ – 
Kutatási infrastruktúra 
fejlesztése 

GINOP-2.3.4-15 

Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Költségvetési szervek, illetve azok jogi 
személyiséggel rendelkező intézményei, 
Kutatásfejlesztést végző nonprofit 
gazdasági társaságok 

Egyházi illetve magán felsőoktatási 
intézmények. 

25 Mrd Ft 
4.000 mFt – 
8.000 mFt 

100 % 
2016. április 4. - 
2016. május 23. 

EU 
Fiatalok vállalkozóvá 
válása - vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása 

GINOP-5.2.3-16 

Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Korlátolt felelősségű társaságok; Betéti 
társaságok; Egyéni vállalkozók  

2,9 Mrd Ft 2 mFt - 3 mFt 90 % 
2016. október 3. – 
2018. október 4. 

EU 
A munkahelyi egészség és 
biztonság fejlesztése 

GINOP-5.3.4-16 

Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Szakszervezet; Munkáltatói, tulajdonosi 
érdekképviselet; Egyéb szövetség; Egyéb 
egyesület 

2 Mrd Ft 19 mFt - 142 mFt 100 % 
2016. augusztus 1. – 
2016. október 3. 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-124-16-ipari-parkok-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4516
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4502
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-234-15-felsoktatsi-s-ipari-egyttmkdsi-kzpont-kutatsi-infrastruktra-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-534-16-a-munkahelyi-egszsg-s-biztonsg-fejlesztse
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Forrás 
Pályázat 

megnevezése 
Kód 

Terület 
(Földrajzi) 

Kedvezményezettek 
Pályázatok 

keretösszege 
(Ft v. €) 

Támogatás 
összege 

(mFt) 

Intenzitás 
mértéke 

Benyújtási 
határidő 

NKFIA 

Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ – 
Kutatási infrastruktúra 
fejlesztése 

FIEK_16 Magyarország 

Államilag elismert, egyházi illetve magán 
felsőoktatási intézmények 

Költségvetési szervek, illetve azok jogi 
személyiséggel rendelkező intézményei 

8 Mrd Ft 
2.000 mFt – 
8.000 mFt 

100 % 2016. szeptember 15. 

NGM 
Nagyvállalati Beruházási 
Támogatási Program 

NBT 2016 Magyarország Nagyvállalkozások 15 Mrd Ft 100 mFt-tól 25 – 50 % 2016. május 26-tól 

 

  

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/felsooktatasi-ipari/felsooktatasi-ipari
http://palyazatmenedzser.hu/2016/05/27/nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-program-2016/
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2. számú melléklet 

Vissza nem térítendő közvetlen brüsszeli támogatások 

Forrás 
Pályázat 

megnevezése 
Kód 

Terület 
(Földrajzi) 

Kedvezményezettek 
Pályázatok 

keretösszege 
(Ft v. €) 

Támogatás 
összege 

(mFt) 

Intenzitás 
mértéke 

Benyújtási 
határidő 

Közv. 
Brüsszeli 

EaSI – EURES: Célzott 
munkaerőpiaci mobilitást 
ösztönző rendszer – „AZ 
ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD” 

VP/2016/009 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia 

Köz- vagy versenyszférában működő 
munkaerőpiaci szereplők. 

7 millió € 
Keretösszegig 
korlátlan 

95 % 2016. október 25. 

Közv. 
Brüsszeli 

Innovációs projektek 
felgyorsítása 

FTI-Pilot-01-2016 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia, Szerbia, 
Ukrajna 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi 
kutatóközpont) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, 

Non-profit szervezet (civil szervezet) 

Non-profit szervezet (állami fenntartású 
intézmény) 

Egyházi jogi szervezet 

Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális 
szövetkezet) 

Egyéni kutatók, kutatócsoportok 

100 m€ 
Keretösszegig 
korlátlan 

70 - 100 % 2016. október 07. 

Közv. 
Brüsszeli 

Integrált biztonsági 
rendszerek fejlesztése a 
közúti közlekedésben 
résztvevők biztonságának 
érdekében 

MG-3.2-2017 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia, Szerbia, 
Ukrajna 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi 
kutatóközpont) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, 

Non-profit szervezet (civil szervezet) 

Non-profit szervezet (állami fenntartású 
intézmény) 

Egyházi jogi szervezet 

Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális 
szövetkezet) 

Egyéni kutatók, kutatócsoportok 

14 m€ 
Keretösszegig 
korlátlan 

100 % 2017. január 26. 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=36&subcategory=6
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=36&subcategory=57
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Forrás 
Pályázat 

megnevezése 
Kód 

Terület 
(Földrajzi) 

Kedvezményezettek 
Pályázatok 

keretösszege 
(Ft v. €) 

Támogatás 
összege 

(mFt) 

Intenzitás 
mértéke 

Benyújtási 
határidő 

Közv. 
Brüsszeli 

Ipari szén-dioxid 
leválasztás és tárolás, 
beleértve a biológiai 
módszereket is 

LCE-29-2017 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia, Szerbia, 
Ukrajna 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi 
kutatóközpont) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, 

Non-profit szervezet (civil szervezet) 

Non-profit szervezet (állami fenntartású 
intézmény) 

Egyházi jogi szervezet 

Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális 
szövetkezet) 

Egyéni kutatók, kutatócsoportok 

9 millió € 
Keretösszegig 
korlátlan 

100 % 2017.január 05. 

Közv. 
Brüsszeli 

Kis- és 
középvállalkozásokban 
rejlő innovációs 
lehetőségek ösztönzése az 
alacsony szén-dioxid 
kibocsátású és hatékony 
energiarendszerek 
érdekében 

SMEInst-09-2016-
2017 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia, Szerbia, 
Ukrajna 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi 
kutatóközpont) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, 

Non-profit szervezet (civil szervezet) 

Non-profit szervezet (állami fenntartású 
intézmény) 

Egyházi jogi szervezet 

Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális 
szövetkezet) 

Egyéni kutatók, kutatócsoportok 

94 millió € 
Keretösszegig 
korlátlan 

70 % 2017. október 08. 

Közv. 
Brüsszeli 

Új ellátási láncokat 
támogató üzleti modellek 
és ipari stratégiák 
innovatív 
termékszolgáltatások 
számára 

NMBP-22-2017 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia, Szerbia, 
Ukrajna 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi 
kutatóközpont) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, 

Non-profit szervezet (civil szervezet) 

Non-profit szervezet (állami fenntartású 
intézmény) 

Egyházi jogi szervezet 

114,190 millió € 
Keretösszegig 
korlátlan 

100 % 2016. október 27. 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=36&subcategory=56
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=36&subcategory=56
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=36&subcategory=56
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=39&subcategory=10
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Forrás 
Pályázat 

megnevezése 
Kód 

Terület 
(Földrajzi) 

Kedvezményezettek 
Pályázatok 

keretösszege 
(Ft v. €) 

Támogatás 
összege 

(mFt) 

Intenzitás 
mértéke 

Benyújtási 
határidő 

Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális 
szövetkezet) 

Egyéni kutatók, kutatócsoportok 

Közv. 
Brüsszeli 

Üzleti modellek a modern 
vidéki gazdasàg számára 

RUR-09-2017 

Magyarország, 
Szlovákia, 
Ausztria, 
Szlovénia, 
Horvátország, 
Románia, Szerbia, 
Ukrajna 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi 
kutatóközpont) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, 

Non-profit szervezet (civil szervezet) 

Non-profit szervezet (állami fenntartású 
intézmény) 

Egyházi jogi szervezet 

Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális 
szövetkezet) 

Egyéni kutatók, kutatócsoportok 

9 m€ 
Keretösszegig 
korlátlan 

100 % 2017. február 14. 

 

  

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/list?category=39&subcategory=4
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3. számú melléklet 

Visszatérítendő v. kombinált Eu-s és hazai támogatások / források 

Forrás 
Pályázat 

megnevezése 
Kód 

Terület 
(Földrajzi) 

Kedvezményezettek 
Pályázatok 

keretösszege 
(Ft v. €) 

Támogatás 
összege 

(mFt) 

Intenzitás 
mértéke 

Benyújtási 
határidő 

EU 
(visszatérít
endő) 

Mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
versenyképességének 
növelése célú Hitelprogram 

GINOP-8.3.1-16 
Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Egyéni vállalkozók; Gazdasági társaságok; 
Szövetkezetek 

45 Mrd Ft 1 mFt - 600 mFt Nem releváns 
2016. augusztus 20. - 
2018. december 31. 

EU 
(visszatérít
endő) 

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

GINOP-1.2.3-16 
Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Belföldi székhelyű kkv 37,5 Mrd Ft 

5 mFt – 50 mFt. 

10 mFt - 100 
mFt. 

45 – 75 % 
2016. november 15-
től 

EU 
(visszatérít
endő) 

Élelmiszeripari 
középvállalatok komplex 
beruházásainak 
támogatása kombinált 
hiteltermékkel 

GINOP-1.2.6-16 
Magyarország 
(kivéve KMR; 
Budapest) 

Kizárólag középvállalkozások 50 Mrd Ft 

50 mFt - 750 mFt 

50 mFt – 2.000 
mFt. 

35 – 75 % 
2016. november 30-
tól 

 

Forrás 
Finanszírozó 
megnevezése 

Kód 
Terület 

(Földrajzi) 
Kedvezményezettek 

Hitel / 
Támogatás 

összege (mFt) 

Benyújtási 
határidő 

Banki 
finanszírozás 

OTP Bank Projektfinanszírozási 
Hitelek 

Projektfinanszírozás Magyarország Belföldi székhelyű kkv 
Változó, egyedi 
elbírálás alapján 

Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

Eximbank (Közvetlenül nyújtott 
hitelek - Belföldi forgóeszközhitel) 

Belföldi 
forgóeszközhitel 

Magyarország Belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 
10 mFt vagy 30.000 €, 
33.000 $ 

Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

Eximbank (Növekedési 
Hitelprogram - Forgóeszközhitel) 

Forgóeszközhitel Magyarország Belföldi székhelyű kkv 100 mFt - 10 MrdFt Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

Eximbank (Növekedési 
Hitelprogram - Beruházási hitel) 

Beruházási hitel Magyarország Belföldi székhelyű kkv 100 mFt - 10 MrdFt Folyamatos 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-831-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-versenykpessgnek-nvelse-cl-hitelprogram
https://www.otpbank.hu/portal/hu/KNV/Finanszirozas/Bankikonstrukciok/Projektfinanszirozas
http://exim.hu/termekpaletta/bank/versenykepesseget-javito-konstrukciok/kozvetlenul-nyujtott-hitelek/kozvetlen-belfoldi-forgoeszkozhitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/versenykepesseget-javito-konstrukciok/kozvetlenul-nyujtott-hitelek/kozvetlen-belfoldi-forgoeszkozhitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/novekedesi-hitelprogram-nhp-konstrukciok/nhp-forgoeszkozhitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/novekedesi-hitelprogram-nhp-konstrukciok/nhp-beruhazasi-hitel/
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Forrás 
Finanszírozó 
megnevezése 

Kód 
Terület 

(Földrajzi) 
Kedvezményezettek 

Hitel / 
Támogatás 

összege (mFt) 

Benyújtási 
határidő 

Banki 
finanszírozás 

Eximbank (Növekedési 
Hitelprogram - EU Támogatást 
megelőlegező hitel) 

 EU Támogatást 
megelőlegező hitel 

Magyarország Belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 
Változó, egyedi 
elbírálás alapján 

Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

Eximbank (Közvetlenül nyújtott 
hitelek - Belföldi beruházási hitel 
fix kamatozással) 

Belföldi beruházási 
hitel fix kamatozással 

Magyarország Belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 100 mFt v. 300.000.- € Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

Eximbank (Közvetlenül nyújtott 
hitelek - Közvetlen export 
előfinanszírozás) 

Közvetlen export 
előfinanszírozás 

Magyarország Kis-, közép- és nagyvállalatok 50 mFt-tól Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

MFB - Vállalkozásfinanszírozási 
Program 2020 

Vállalkozásfinanszíroz
ási Program 2020 

Magyarország Kis-, közép- és nagyvállalatok 5 mFt – 3 Mrd Ft Folyamatos 

Banki 
finanszírozás 

MFB Beruházási / Projekt hitel 
Beruházási / Projekt 
hitel 

Magyarország Kis-, közép- és nagyvállalatok 
Változó, egyedi 
elbírálás szerint 

Folyamatos 

 

http://exim.hu/termekpaletta/bank/novekedesi-hitelprogram-nhp-konstrukciok/nhp-eu-tamogatast-megelolegezo-hitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/novekedesi-hitelprogram-nhp-konstrukciok/nhp-eu-tamogatast-megelolegezo-hitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/versenykepesseget-javito-konstrukciok/kozvetlenul-nyujtott-hitelek/belfoldi-beruhazasi-hitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/versenykepesseget-javito-konstrukciok/kozvetlenul-nyujtott-hitelek/belfoldi-beruhazasi-hitel/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/kozvetlen-export-elofinanszirozas/
http://exim.hu/termekpaletta/bank/kozvetlen-export-elofinanszirozas/
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/vallalkozasok/mfb-vallalkozasfinanszirozasi-program-2020
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/vallalkozasok/mfb-vallalkozasfinanszirozasi-program-2020
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/egyeb-hitelkonstrukciok/beruhazasiprojekt-hitel
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/egyeb-hitelkonstrukciok/beruhazasiprojekt-hitel


 

 

 


