
 

                   Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 10. 
számú napirendi pontja 

Javaslat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2.0 változat 
véleményezésének jóváhagyására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

A területi (megyei) tervezéssel párhuzamosan folyik az országos 
tervdokumentumok készítése. A tervezési munkát irányító, koordináló 
Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Tervezési Hivatal előzetes 
véleményezésre megküldi a tervezés alatt álló operatív programok rövidített 
változatait, annak érdekében, hogy a területi (megyei) fejlesztési igények, 
elképzelések a szakmai anyagokban meg tudjanak jelenni. 

A Kormány a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források 
felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő 
aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozatában jóváhagyta a 
2014–2020 közötti európai uniós források felhasználására irányuló operatív 
programok körét ezen belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot 
(GINOP). Egyetértett azzal, hogy a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai 
uniós fejlesztési források 60 százalékát a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP 
(GINOP), a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) és a TOP keretében 
gazdaságfejlesztési célokra kell fordítani. 

A rendelkezésünkre álló információk, illetve az előbb felsorolt kitűzött célok 
alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a területi (megyei) fejlesztések 
szempontjából a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) a forrásában és 
eszközrendszerében két legjelentősebb operatív program a 2014-2020 közötti 
európai uniós finanszírozási időszakban. 

A GINOP első tervezői változata áprilisban készült el, de érdemi 
véleményezésre ez még nem volt alkalmas. A második tervezői változatot júliusban 
kaptuk meg véleményezésre. A szakmai dokumentum, mely jelen előterjesztés 1. 
számú mellékletét képezi, véleményünk szerint arra alkalmas, hogy érdemi 
kiegészítő javaslatokat fogalmazzunk meg, amely a megyei adottságokat, igényeket, 
szükségleteket még jobban figyelembe veszi. 

 A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályán dolgozó 
szakemberek a megküldött szakmai dokumentumot áttekintették és véleményezték 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
 



 

Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a GINOP 
véleményezésének jóváhagyása tárgyában: 

1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 2.0 változatának véleményezéséről 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 2.0 változatának véleményezését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
Szekszárd, 2013. szeptember 03. 

 

 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
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   1. számú melléklet 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

GINOP – 2014-2020 

Célrendszer • prioritástengelyek • rövid előzetes intézkedés tartalom• 
előzetes forrásallokáció 

 

GINOP 2.0 

 

KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA! 

AZ 1600/2012. (XII.17.) KORM. HAT. ALAPJÁN.  
AZ OP ELSŐ TERVEZETÉNEK (OP_2.0.) RÖVID SZAKMAI BEMUTATÓ ANYAGA. 

 

NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! 

 
 
 

Verziószám: GINOP_OP_1.0_2013_0712 

OP_1.0_2013_0429 2013.04.29 
OP_1.0_2013_0410 2013.04.10 
OP_0.3_2013_0321 2013.03.21 
OP_0.2_2013_0213 2013.02.13. 

Tervezési előzmények: 

(OP koordinációnak benyújtott változatok) 

OP_0.1_2013_0131 2013.01.31. 
 

 
OP tervezésért felelős minisztérium: Nemzetgazdasági Minisztérium, NGM 

 Megosztott tervezési felelősség esetén: 

- 

Tervezésért felelős államtitkárság: Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezés koordinációért 
felelős államtitkárság, NGM TEKÁT 

 - 

Tervezésben közreműködő háttérintézet: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, NTH 

 
 

 

 

Budapest, 2013. július 12. 
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1. Az operatív program tervezésének eddigi folyamata  

 

1.1. Eddigi tervezési-programozási lépések 

Az 1600/2012 (XII.17.) Korm. hat., illetve az OP koordináció által szabott menetrend szerint: 

Tervezési lépés Dátum Tervezési tartalom 
OP rövid társadalmasítási 2.0 verzió 2013.07.12. Rövid GINOP társadalmasítási 2.0 

megújított változat. 
Bizottsági látogatás 2013.05.28-29 COM informális általános látogatás és 

egyeztetés a GINOP előrehaladásáról 
Ex-ante és SKV értékelés 2013.05.08. Elindul a GINOP külső szakértők általi 

előzetes (ex-ante) és stratégiai környezeti 
(SKV) vizsgálata. 

OP 1.0. verzió 2013.04.05. OP első tervezete 
COM sablonban, valamennyi fejezet  

NFK elfogadás - OP 0.3. verzió 2013.03.26. Célok, prioritástengelyek, előzetes 
intézkedés tartalom, előzetes 
forrásallokáció – a továbbtervezés 
alapjául szolgál (döntés arról, hogy az IKT 
önálló OP vagy GINOP prioritás legyen) 

OP 0.3. verzió 2013.03.21. Célok, prioritástengelyek, előzetes 
intézkedés tartalom – belső 
forrásallokáció (OP adatbekérő sablon) 

(PM-) OP koordinációs tárcaközi 
munkacsoport 

2013.03.07. OP tervezési feladatok, ütemezés 
OP adatbekérő sablon 

Bizottsági informális egyeztetés 2013.02.25-26. OP témakörök a PM kapcsán 
OP 0.2. verzió feltöltése a BIR-be 2013.02.22. OP sablon 1-3. fejezetek 

COM sablonban 
TTT ülés 2013.02.22. Beszámoló az elfogadott NFK döntésekről, 

a bizottsági tárgyalásra való felkészülés 
egyeztetése 

OP 0.2. verzió 2013.02.13. OP sablon 1-3. fejezetek 
COM sablonban 

NFK elfogadás – OP 0.1. verzió 2013.02.06. Prioritástengelyek indikatív listája, a 
továbbtervezés alapjául szolgál 

TTT véleményezés – OP 0.1. verzió 2013.02.05. OP-k indikatív prioritás listájának 
visszamutatása, véleményezés 

OP 0.1. verzió 2013.01.31. Fő irányok, célok, prioritástengelyek 
(PM-) OP koordinációs tárcaközi 
munkacsoport 

2013.01.23. OP tervezési feladatok, ütemezés 
OP sablon és útmutató 

OP 0.0. verzió 2013.01.07. Tervezett prioritástengelyek és 
intézkedések (NFÜ sablon) 

Bizottsági informális egyeztetés 2012.11.08-09. Fejlesztési témakörök és ajánlások 
kapcsán 

Tervezési adatszolgáltatás a PM-hez 2012.10.21. Tervezési információk PP, Ország 
specifikus ajánlások, tematikus célok és 
beruházási prioritások szerint (NTH 
táblázat) 
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2. Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU 
intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához és a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió eléréséhez 

A 2014-2020-ra vonatkozó magyar növekedést, KKV versenyképességet és foglalkoztatást szolgáló 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a rendelkezésre álló forrásokat öt 

olyan EU tematikus célkitűzési területre koncentrálja, amelyek a magyar gazdaságnak az EU 

gazdasági fejlődéséhez illeszkedő növekedésének alapjait képezik. Ez az az öt terület, ahol a magyar 

gazdaság a legnagyobb kihívásokkal néz szembe, és amelyek fejlesztésének sikeressége már 

rövidtávon is meghatározza a teljesítményét: 

1. foglalkoztatás növelése és a munkahelyteremtés, 

2. vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ipari és szolgáltatási ágazatok, 

térségek versenyképességének növelése, 

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése, 

4. infokommunikációs fejlesztések és az IT gazdaság fejlesztése, 

5. megújuló energia felhasználás és energiahatékonyság-növelés ösztönzése.  
 

A GINOP keretein belül, a 2007-2013-as ciklushoz képest, szándékaink szerint jelentősen nagyobb 

lesz a pénzügyi eszközök szerepe. A pénzügyi eszközök nagy előnye, hogy megfelelő kockázatkezelés 

mellett lehetőség van többször is felhasználni őket a hét éves ciklus során, így megsokszorozva 

pozitív hatásukat. A pénzügyi eszközöket önálló prioritásban kezeljük. 

Minden prioritás esetében vizsgáljuk a lehetőségét a visszatérítendő támogatások használatának. Az 

már most egyértelműnek tűnik, hogy fontos szerepet tölthetnek be ezek az eszközök (hitel, faktoring, 

pénzügyi lízing, garancia és viszont garancia eszközök, valamint tőkeprogramok) valamennyi, a KKV-k 

számára elérhető támogatás esetében. Az 1. és a 2. prioritás esetében kiemelt fontosságú a 

visszatérítendő források használatának ösztönzése (akár kombinált programokon keresztül, akár a 

pályázati önrész biztosításánál vagy kiegészítő forrásként is). 

 

A fenti beavatkozási területeken belül – az eddig elkészült stratégiák és az EU javaslatai alapján – a 

GINOP intézkedései az alábbi fő szükségletekre, illetve kihívásokra adnak konkrét válaszokat: 

1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés 

a. munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, 

b. a tematikus turisztikai kínálat minőségének javítása,  

c. a munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása, 

d. a munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása, 

e. hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság fejlesztése, 

f. az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása (e szükségletre a GINOP mellett, 

azzal szinergiában az EFOP egyes intézkedései is reagálnak), 

g. a gazdasági igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása, 

h. a munkaerő versenyképességének javítása, 

i. a vállalatok alkalmazkodóképességének javítása, 

j. KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének jutásának javítása. 
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2. Vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ipari és szolgáltatási 

ágazatok, térségek versenyképességének növelése 

a. vállalatok versenyképességének javítása (ipar-és innováció-politikai fókusszal, az intelligens 

szakosodási stratégia alapján – entrepreneurial discovery process), 

b. vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése, 

c. vállalkozások hálózatosodásának elősegítése, 

d. vállalkozások versenyképességének javítása a kiemelt növekedési zónákban és térségekben, 

e. személyi és közösségi szolgáltatások innovatív és kreatív fejlesztése, 

f. a hatékonyan működő gazdaság alulról építkező intézményrendszerének megerősítése, 

g. KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének jutásának javítása. 

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése 

a. a tudásfelhasználás segítése, 

b. a tudásáramlás erősítése, 

c. a tudásbázisok megerősítése, 

d. eredményorientált és stratégiai jelentőségű (iparági és társadalmi kihívások megoldását 

szolgáló) KFI fejlesztések, 

e. KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének jutásának javítása. 

4. Integrált infokommunikációs fejlesztések és az IT gazdaság fejlesztése 

a. versenyképes IKT szektor fejlesztése, 

b. digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása, 

c. elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései, 

d. a digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése, 

e. szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése, 

f. KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének jutásának javítása. 

5. Megújuló energia felhasználás és energiahatékonyság-növelés ösztönzése 

a. vállalkozások megújuló energia felhasználásának és energiahatékonyságának növelése, 

b. KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének jutásának javítása. 

 

A beavatkozási területek, amelyek a GINOP beavatkozási fókuszpontjait képezik a következők: 

 A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (Tudásgazdaság fejlesztése; 

Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése). 

 Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének 

fokozása (Infokommunikációs fejlesztések; Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése). 

 A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása (KKV-k versenyképességének és 

hatékonyságának , növekedési és foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése; Célzott munkahely-

teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és alternatív gazdaságfejlesztés; Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejlesztése). 

 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 

(KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése; Célzott munkahely-teremtés, 

megőrzés, kiemelt szolgáltatás és alternatív gazdaságfejlesztés; Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejlesztése). 
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 A foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése és a munkaerő 

mobilitásának támogatása (Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és 

alternatív gazdaságfejlesztés; Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése; Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése; A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása). 

 A társadalmi befogadás segítése (Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése). 

 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba (Foglalkoztatás 

ösztönzése és a szociális gazdaság fejlesztése). 

 

A Bizottság által is elvárt versenyképességi és stratégiai fókuszálás érdekében az eddigi általános KKV 

fejlesztési gyakorlat helyett kiemelt cél a fókuszált ipar- és innováció-politikai – a régiós léptékű S3 

stratégia által hitelesített – kitörési pontok mentén történő KKV- és gazdaságfejlesztés, azaz a magyar 

versenyképesség és növekedés szempontjából kiemelt szektorok célzott és fókuszált fejlesztése. Ezek 

kiemelten az alábbiak: 

Fejlesztési célok és 
célcsoportok 

Támogatási eszköz 
(Vissza nem térítendő 
(VNT) vagy 
visszatérítendő (VT)) 

Kiemelt fejlesztési területek (iparágak és 
szolgáltatások) 

I. Önálló növekedési 
potenciállal rendelkező 
ágazatok  
(hazai KKV-kra alapozó 
ágazatok fejlesztését 
szolgáló programok.) 

VNT 
és  
Kombinált 
(VNT+VT) 
támogatások 

I. Egészségipar, turizmus és élménygazdaság  
II. Élelmiszer, könnyűipar és alternatív helyi 

közösségi gazdaság 
III. Tudásgazdaság, IT és kreatív ipar  
IV. Zöld- és kékgazdaság, nemzeti közszolgáltatások 
V. Tranzitgazdaság (közlekedés, energia) és a magyar 

közlekedéságazat 
II. Nemzetközi termelési 

lánchoz kapcsolódó 
ágazatok 
(Nagy, nemzetközi 
cég(ek)re és piacra 
alapuló, de alapvetően a 
hozzájuk beszállítóként 
kapcsolódni képes KKV-
kat célzó programok.) 

Kombinált 
(VNT+VT) 
támogatások 

VI. Kiemelt ipari és termelő ágazatok fejlesztése (pl. 
autó- és járműipar, gépgyártás, elektronikai 
iparágak, vegyipar)  

VII. Kiemelt nemzetközi fejlesztő és szolgáltatási 
ágazatok és központok fejlesztése (pl. nemzetközi 
szolgáltatási-, fejlesztő, kiválósági és logisztikai 
központok) 

III. Horizontális és általános 
fejlesztési célok - KKV 
célcsoportok és 
fejlesztési igények 

VNT  
és  
kombinált 
(VNT+VT) 
támogatások 

VIII. Kiszámítható üzleti környezet javítása és az 
adminisztráció csökkentése 

IX. Speciális és célzott vállalati együttműködési, 
beszállítói, beruházási, tanácsadói és szolgáltatási 
programokra (pl. klaszterek, beszállítói hálózatok, 
cégalapítás, nemzetköziesedés, tőkebevonás, 
növekedési szintek stb.) 

X. Foglalkoztatás ösztönzés és magas hozzáadott 
értékű munkahelyteremtés 

XI. Speciális programok - start-up, fiatal vállalkozók, 
nők, hátrányos helyzetűek, non-profit gazdasági 
szervezetek, időskori vállalkozók stb.  

IV. Nem kiemelt ágazatok 
szereplői 

VT 
támogatások 

XII. Nem kiemelt státuszú, vagy ágazati programmal 
nem rendelkező ágazatok szereplői 
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3. Az operatív program tervezett prioritástengelyei 

1. PRIORITÁSTENGELY: KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése 

a. A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 A KKV-k a külpiacokon ritkán, de a hazai piacon is egyre nehezebben állják a versenyt. 
Ezért mind technológiai mind infrastrukturális téren fejlesztésre szorulnak alacsony 
szintű versenyképességük fejlesztése érdekében. 

 A magyar gazdaság ágazati szempontból nagyon koncentrált, mivel számos növekedni 
képes ágazat képtelen fejlődésnek indulni forráshiány, szervezési, együttműködési és 
egyéb nehézségek miatt. 

 A rendelkezésre álló üzleti infrastrukturális háttér szolgáltatási színvonala nem kellő 
mértékben szolgálja ki a hazai KKV-k növekvő igényeit. 

 A hazai KKV-k a hazánkban működő magas hozzáadott értéket termelő vállalkozások 
beszállítói körébe csak kevéssé képesek integrálódni, és alacsony a KKV-k közötti 
együttműködés és hálózatosodás szintje is. 

 Az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi válsága következtében a jól prosperáló, az 
országos átlagnál magasabban fejlett térségek, várostérségek növekedése is lelassult, 
ezért fontos ezen térségek dinamizálása. 

 Hazánk megújuló energiaforrás-felhasználása elmarad az EU átlagtól, valamint magas 
energiaintenzitás jellemzi a többi tagállamhoz képest, ezért szükséges a megújuló 
energia felhasználás és energiahatékonyság növelése a gazdasági szektorban is. 

b. A prioritástengely az alábbi hazai stratégiai célokon alapul: 

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása:  Új Gazdaság – növekedő patrióta 
gazdaság, fokozódó kis- és 
középvállalati nemzetközi teljesítmény 

 Horizontális gazdaságfejlesztési 
prioritások 
Területi növekedés és integráció, 
területfejlesztés 

Útban az energiafüggetlenség és 
hatékonyság felé 

Energia-hatékonyság, fenntartható 
erőforrás-gazdálkodás, klíma- és 
környezetvédelem 

 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 
2014-2020 célja: 

Új Széchenyi Terv: 

 Vállalkozásfejlesztési Program 

 Foglalkoztatási Program 

 Zöldgazdaság-fejlesztési Program 
Hazai KKV stratégia (készítése 
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folyamatban) 
 
Nemzeti Energiastratégia 2030 
Magyarország Megújuló Energia 
Hasznosítási Cselekvési Terv 2010-2020.  
Magyarország II. Nemzeti 
Energiahatékonysági Cselekvési Terve 
2016-ig, kitekintéssel 2020-ra  

 
c. A prioritástengely a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

(3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. 

Kapcsolódó további tematikus célok: 
(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 
 

d. A prioritástengely tervezett tartalmának rövid leírása: 
A prioritástengely keretében tervezett intézkedések elsődleges célja a magyar gazdaság 
fenntartható növekedése szempontjából kiemelt jelentőségű ágazatok (alágazatok, 
szakágazatok) célzott és fókuszált fejlesztése, versenyképességük fokozása. Erősíteni kívánjuk a 
KKV-k üzleti infrastrukturális hátterét is (pl. inkubátorházak, kereskedőházak, ipari parkok, ipari 
területek, tudományos és technológiai parkok, logisztikai központok támogatásával). Célunk 
olyan magas fokú infrastrukturális ellátottságot és szolgáltatási minőséget nyújtó üzleti 
telephelyek illetve szolgáltató központok fejlesztése, amelyek vonzó helyszínek lehetnek mind a 
külföldi mind a hazai vállalkozók fejlesztéseihez. A magyar gazdaságban rejlő kihasználatlan 
lehetőségek feltárása és kiaknázása érdekében támogatjuk a hálózati gazdaság (pl. vállalati 
együttműködések, klaszterek, beszállítói hálózatok) fejlesztését. A fentieken túl a prioritás 
keretein belül a kiemelt térségek, várostérségek integrált és fókuszált gazdaságfejlesztését is 
célozzuk. Végül de nem utolsó sorban támogatjuk a fosszilis energiahordozókat kiváltó 
megújuló energiaforrások használatára épülő és az energiahatékonyság növelésére az 
energiafogyasztás csökkentésére irányuló fejlesztéseket is. 
 
A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes 
intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása: 

 1. Intézkedés: Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott, innováció- és 
versenyképesség orientált fejlesztése 

o Beavatkozás 1.1. Önálló növekedési potenciállal rendelkező, KKV-kra alapozó 
ágazatok fejlesztését szolgáló programok 

o Beavatkozás 1.2. Nemzetközi termelési lánchoz kapcsolódó ágazatok (kiemelten 
a beszállítóként kapcsolódni képes KKV-k) fejlesztéseit szolgáló programok 

o Beavatkozás 1.3. Nem kiemelt ágazatok fejlesztései 

 2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 
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o Beavatkozás 2.1. Telephely-szolgáltatást nyújtó infrastruktúra minőségi 
fejlesztése 

o Beavatkozás 2.2. Piacra jutást segítő szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra 
minőségi fejlesztése 

 3. Intézkedés: Hálózati gazdaság fejlesztése 
o Beavatkozás 3.1. Klaszterek fejlesztése 
o Beavatkozás 3.2. Beszállítói hálózatok és egyéb vállalati együttműködések 

ösztönzése 

 4. Intézkedés: Kiemelt növekedési zónák és térségek célzott gazdaságfejlesztési 
programjai 

o Beavatkozás 4.1. Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai 
(OFTK-ban nevesített illetve a kormányzati stratégiai megállapodásokhoz, RIS3-
hoz is kapcsolódó célzott gazdasági fejlesztési programok, pl. Győr-Audi, 
Kecskemét – Mercedes, Nyugat- Pannon Járműipari Klaszter, Miskolc-Bosch stb.) 

o Beavatkozás 4.2. Kiemelt térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai  
 Balaton Kiemelt Gazdaságfejlesztési Program  

 5. Intézkedés: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-
növelését célzó kombinált fejlesztéseinek támogatása 

o Beavatkozás 5.1. A megújuló energiaforrásból előállított hő- és villamos-
energiatermelés vállalkozói szintű támogatása 

o Beavatkozás 5.2. Az energiahatékonyság és az energia megtakarítás növelésére 
irányuló KKV fejlesztések támogatása 
 

 
A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű 
felsorolás:  

 Ágazati vagy alágazati fókuszú fejlesztési programok támogatása (5-7 program 2014-
2020 között). 

 Alágazati vagy szakágazati fókuszú fejlesztési programok támogatása (7-10 program 
2014-2020 között). 

 Legalább 10-15 egyedi, nagy volumenű piaci fejlesztés támogatása (egyedi projekt, 
mely akár kisebb léptékű, piaci kezdeményezésű és koordinációjú program is lehet).  

 „Hagyományos” technológiafejlesztések (legalább 10.000 vállalat támogatása 2014-
2020 között). 

 Telephely-szolgáltatást nyújtó minőségi infrastruktúra létrehozása és fejlesztése 
(inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok). Elsősorban minőségi 
fejlesztésről van szó, csak kisebb mértékben, nagyon indokolt esetben képzelhető el 
teljesen új infrastrukturális elemek létrehozása. 

 Piacra jutást segítő szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra létrehozása és minőségi 
fejlesztése (például kereskedőházak, logisztikai központok). 

 Klaszterek fejlesztése. Elsősorban a már működő klaszterek fejlődését kívánjuk 
elősegíteni, csak kisebb részben célunk új klaszterek létrejöttének elősegítése. Célunk, 
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hogy az Akkreditált (Innovációs) Klaszterek száma is növekedjen (helyi sikeres 
klaszterek a regionális léptékű S3 stratégia alapján). 

 A magyar növekedési zónák (pl. Győr, Kecskemét, Nyugat–Magyarországi Járműipari és 
Mechatronikai Központ) kiemelt gazdaságfejlesztéseinek a megvalósítása. 

 A Balaton térség és további kiemelt térségek integrált és fókuszált gazdaságfejlesztése. 

 Biomassza, víz-, nap-, szél- és geotermikus energia hasznosítása.  

 Épületek energiahatékonysági célú fejlesztése. 
 

2. PRIORITÁSTENGELY: Tudásgazdaság fejlesztése 

a. A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 Magyarország – európai uniós szinten – a közepes innovációs teljesítményű országok 
közé tartozik (ld. Innovation Union Scoreboard 2013).  

 A magyarországi K+F+I szektor gyenge pontja, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 
mindössze 13%-a végez önálló innovációs tevékenységet, miközben az uniós átlag 30% 
körül mozog (forrás: PRO INNO EUROPE, EUROSTAT, 2011). 

 Magyarországon ma a K+F+I szektor megerősödése előtt álló legnagyobb akadály a 
kapacitások szűkössége, mind a kutatói létszám, mind az infrastruktúra területén. 
 

b. A prioritástengely az alábbi hazai stratégiai célokon alapul: 

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása:  Innovatív magyar gazdasági növekedés 
és foglalkoztatás 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 
2014-2020 célja: 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-
fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 
céljai; 
Intelligens szakosodásra vonatkozó 
stratégia (készítése folyamatban) céljai 
 

 
c. A prioritástengely a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  
(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 
 

d. A prioritástengely tervezett tartalmának rövid leírása: 
A nemzetgazdaságok akkor lehetnek versenyképesek, ha a gazdaság egészében folyamatosan új 
és piacosítható tudás jelenik meg. A technológiai és tudásvezérelt fejlődés nagyobb súllyal és 
tartósabban járul hozzá a gazdasági növekedéshez, mint az erőforrások puszta bővítése. A 
tudás előállításába, a kutatás-fejlesztésbe történő befektetés akkor lesz kifizetődő, ha a K+F+I 
eredményei valóban eljutnak a felhasználókhoz. A K+F+I fejlesztéseknek ki kell terjedniük a 
nem-technológiai innovációk támogatására és megvalósítására is, a klasszikus technológiai és 
alap innovációkon kívül. Ezért a Tudásgazdaság Fejlesztése prioritás középpontjában 
szükségszerűen a vállalkozások KFI beruházásainak előmozdítása áll, nem megfeledkezve a 
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modern versenygazdaságban is nagy súllyal jelen levő akadémiai-felsőoktatási szektor, illetve az 
innovációs intézményi kapacitások minőségi fejlesztéséről. 
 
 
A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes 
intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása: 

 1. Intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása 
o Beavatkozás 1.1. KKV-k önálló K+F+I tevékenységének támogatása 
o Beavatkozás 1.2. KKV-k és feltalálók innovációs szolgáltatás vásárlásának és 

iparjogvédelmi oltalom szerzésének/fenntartásának támogatása 
o Beavatkozás 1.3. Technológiai start-up ökoszisztéma építés 
o Beavatkozás 1.4. Vállalati K+F kapacitásfejlesztés (K+F intenzív makro regionális 

multik) 

 2. Intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések  
o Beavatkozás 2.1. Együttműködésben végzett K+F+I projektek  
o Beavatkozás 2.2. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált 

projektek alprogram) 
o Beavatkozás 2.3. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (társadalmi 

kihívások alprogram) 

 3. Intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság  
o Beavatkozás 3.1. Kutatóintézeti kiválósági központok 

 EIT KIC  
 ELI 2. fázis  
 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 
 Ipari kutatóintézetek 

o Beavatkozás 3.2. Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése 
o Beavatkozás 3.3. Nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódás 

támogatása, meglévő infrastruktúrák nemzetközi hálózatba kapcsolásának 
folyamata 

o Beavatkozás 3.4. Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 
A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű 
felsorolás:  

 +15 nagyobb kutatási és technológiai fejlesztési műhely lép be a „világ elitbe”; 

 +15 globális nagyvállalati K+F központ telepedik meg / erősödik meg; 

 +150 KFI és növekedésorientált kisvállalat (ún. „gazella”) cég találja meg globális piaci 
számításait; 

 +300 innovatív kezdő vállalkozás jut az induláshoz szükséges jelentős támogatáshoz.  
 

3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

a. A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 a hazai vállalkozások (különösen a KKV-k) informatizáltsága alacsony fokú 

 a szélessávú IKT infrastruktúra lefedettsége és a szolgáltatások minősége területileg 
egyenetlen 
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 a magyar lakosság jelentős része még mindig digitálisan írástudatlan 

 az e-közigazgatás és az e-közszolgáltatások elmaradnak a nemzetközi szinttől 

b. A prioritástengely az alábbi hazai stratégiai célokon alapul: 

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása:  A kreatív és tudástársadalom, korszerű 
gyakorlati tudás elérése 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 
2014-2020 célja: 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 
(készíti: NFM, várható elkészülés: 2013. 
július 30-ig) 

 
c. A prioritástengely a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  
2) az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének 
fokozása  
 

d. A prioritástengely tervezett intézkedési tartalmának rövid leírása: 
Az információs társadalommal és a digitális gazdasággal kapcsolatos problémákra, kihívásokra 
adott megoldások alapvetően 5 fejlesztési prioritás köré csoportosíthatók, ezek: 1) a 
versenyképes IKT szektor fejlesztése, 2) a digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása, 3) az 
elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései, 4) az 
infokommunikációs ismeretek, készségek fejlesztése, valamint 5) a szélessávú infrastruktúra és 
hálózatok fejlesztése. 

 

A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes 
intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása: 

 1. Intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése 
o Beavatkozás 1.1 Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának 

biztosítása, informatikus- és mérnökképzés, szak- és felnőttképzés javítása 
o Beavatkozás 1.2 IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése 
o Beavatkozás 1.3 Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése 

 2. Intézkedés: Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 
o Beavatkozás 2.1 KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel 
o Beavatkozás 2.2 KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése  
o Beavatkozás 2.3 Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a 

vállalkozásoknál 

 3. Intézkedés: Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások 
infokommunikációs fejlesztései 
o Beavatkozás 3.1 Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások 

bevezetése 
o Beavatkozás 3.2 Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-

infrastruktúrájának fejlesztése 
o Beavatkozás 3.3 Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak 

informatizálása 



 

12/28 
 

o Beavatkozás 3.4 Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai 
rendszerek fejlesztése 

o Beavatkozás 3.5 Önkormányzati IKT fejlesztések 
o Beavatkozás 3.6 Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a 

kormányzatban 
o Beavatkozás 3.7 Állami nyilvántartások korszerűsítése 
o Beavatkozás 3.8 e-Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
o Beavatkozás 3.9 Köznevelési és felsőoktatási, illetve kutatási célú 

infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése 
o Beavatkozás 3.10 Intelligens városok fejlesztése 

 4. Intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése 
o Beavatkozás 4.1 Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei 

között 
o Beavatkozás 4.2 Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, 

közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése 
o Beavatkozás 4.3 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi 

szolgáltatások terjedésének elősegítése 
o Beavatkozás 4.4 Állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével 

 5. Intézkedés: Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 
o Beavatkozás 5.1 Újgenerációs, helyi, NGA hálózatok fejlesztése 
o Beavatkozás 5.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak 

fejlesztése 
o Beavatkozás 5.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 

teljesítményének növelése 
 

A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű 
felsorolás:  

 IKT cégek inkubációjának támogatása 

 IKT cégek innovációjának és termékesítésének célzott támogatása 

 Mikro-, és kis- és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, alkalmazottainak IKT 
készségeinek, ismereteinek növelése 

 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása 

 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások terjesztése és 
bevezetése a KKV-k körében 

 Területi közigazgatási hivatalok központi informatikai szolgáltatásainak fejlesztése 

 Rendészeti és rendvédelmi szervek működését támogató infokommunikációs 
fejlesztések 

 Elektronikus környezetvédelmi szolgáltatások fejlesztése 

 Központi kormányzati életpályamodell megvalósítását támogató személyügyi 
informatikai rendszer 

 Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás támogatása 

 Teljes intézményrendszeri intelligens, elektronikus eszköz alapú betegazonosítási 
rendszer bevezetése 
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 Telemedicina és távmonitoring szolgáltatások központi rendszereinek fejlesztése 

 Köznevelési intézmények infokommunikációs eszközellátottságának javítása 

 A kutatási célú hálózati alapinfrastruktúra (GEANT, HBONE) és a szuper 
számítástechnikai (HPC) kapacitás folyamatos megújítása 

 A digitális írástudás és jártasság fejlesztése a kulturális intézmények bázisán 

 Hátrányos helyzetű emberek digitális jártasságának fejlesztése a foglalkoztathatóság 
érdekében 

 Egészséges életvitelt támogató korszerű digitális alkalmazások (lakossági) elterjesztése, 
disszeminációja 

 Elmaradott helyzetű településeken a helyi szélessávú hálózat fejlesztése 

 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése 
 

4. PRIORITÁSTENGELY: Célzott munkahelyteremtés és -megőrzés, kiemelt szolgáltatás- 
és társadalmi gazdaságfejlesztés  

a. A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 A magyar gazdaság alacsony foglalkoztatási szintjének emelése  

 A szolgáltatási szektor kínálatának nemzetközi szinten is versenyképesebbé tétele 

 A gazdaság eddig kihasználatlan belső erőforrásokon alapuló fenntartható fejlesztése 
 

b. A prioritástengely az alábbi hazai stratégiai célokon alapul: 
OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása:  Termelő-szolgáltató szerepkör az 

Európai gazdasági magterületek felé 

 Innovatív magyar gazdasági növekedés 
és foglalkoztatás 
Területi növekedés és integráció, 
területfejlesztés  
 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 
2014-2020 célja: 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 
2024 

 Versenyképes, érték- és 
hagyományközpontú modern magyar 
turizmus szektor a harmadik 
évezredben 
Nemzeti Reform Program 

 Az aktivitás növelése és a munkaerő 
versenyképességének javítása 

 Horizontális alapelv a területi 
felzárkóztatás 

 
c. A prioritástengely a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  
(8) A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

Kapcsolódó további tematikus célok: - 



 

14/28 
 

(3) A KKV-k versenyképességének fokozása 

d. A prioritástengely tervezett tartalmának rövid leírása: 
A prioritástengely kiemelt célja a foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés, és a közösségi 
gazdaság központi fejlesztéseinek a biztosítása. A fejlesztések fókuszában található többek 
között a Szabad Vállalkozási Zónák fejlesztése, ami a legnehezebb helyzetű területekre (LHH 
térségek) fókuszáló összehangolt központi terület- és gazdaságfejlesztést takarja. A 
prioritástengely hangsúlyt helyez a kiemelt helyi és közösségi alternatív és kísérleti 
gazdaságfejlesztési programok megvalósítására, a térségi és helyi gazdaságfejlesztés kiemelt 
hálózati intézményfejlesztési és központi feladataira; az alternatív gazdasági szereplők – 
társadalmi vállalkozások - gazdasági versenyképességének erősítésére; illetve a szociális 
gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó központi beruházások támogatására is. 
A Kormány jövőképének kiemelt eleme a tercier szektor, ezen belül is a személyi szolgáltatások, 
a kreatív gazdaság, a piacosítható egészségügyi és orvosi szolgáltatások, a turizmus, az 
alkonygazdaság, és mindezekhez kapcsolódóan az innovatív megoldások, mint jelentős 
versenyképességi, növekedési, munkahelyteremtő és élőmunka-igényes területek kiemelt 
fejlesztése. Magyarországon, 2012 végén 2 548 ezer fő dolgozott a szolgáltató szektorban, a 
nemzetgazdaság foglalkoztatottjainak 65%-át adva, és ez az arány a XXI. században is tovább 
növekszik.  
A 2014-2020-as időszakban támogatandó innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, 
termékek és hálózatok fejlesztésén belül is kiemelt szerepet kap az innovativitás és kreativitás 
támogatása, az életminőséget javító, személyre szabott szolgáltatások, különösen is az 
egészséghez és az élménygazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások, termékek, illetve az ezeket 
kiszolgáló, koordináló intézményrendszer célzott fejlesztései is. Így többek között az 
egészségiparra épülő gyógyturizmus, a kiemelt vonzerők, európai hálózatok, magyarországi 
hiányzó elemei és a kreatív gazdaság kiemelt fejlesztése is része a prioritásnak.  

 
A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 
keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása: 

 1. Intézkedés. Munkahelyteremtő- és megtartó, valamint kiemelt társadalmi 
gazdaságfejlesztések  
o Beavatkozás 1.1. Munkahelyteremtést- és megőrzést és munkaerő mobilitást 

szolgáló célzott és speciális célcsoportokhoz kapcsolódó beruházások 
 Munkahelyteremtést- és megőrzést, munkaerő mobilitást szolgáló 

technológia és telephely-fejlesztési beruházások (kiemelten SZVZ) 
 Fiatalok vállalkozóvá válásának és a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportok 

foglalkoztatását és vállalkozásuk indítását célzó beruházások támogatása 
(ERFA!)  

 Atipikus és családbarát foglalkoztatási formák elterjedését segítő 
beruházások  

o Beavatkozás 1.2. Társadalmi és szociális gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 
beruházások 
 Szociális gazdaság fejlesztését szolgáló beruházások támogatása 
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 Társadalmi vállalkozásfejlesztés – non-profit közösségi gazdaság kiemelt 
nemzeti fejlesztései és beruházásai 

 Szociális vállalatok és védett szervezetek fejlesztését célzó beruházások 
támogatása 

o Beavatkozás 1.3. A fizikai aktivitás közösségi szolgáltatási tereinek és 
hálózatainak kiemelt fejlesztései – KMR is 

 
 
 2. Intézkedés: Kiemelt természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, 

valamint a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 
o Beavatkozás 3.1. Kiemelt örökségi és szakrális vonzerők, MICE és tematikus 

fejlesztések programja  
 Kiemelt örökség-vonzerők és hálózatok fejlesztése és hasznosítása 
 Kiemelt MICE és tematikus fejlesztések – KMR is 
 Szakrális helyek és központok kiemelt országos fejlesztései  

o Beavatkozás 3.2. Aktív és zöld turizmus kiemelt országos programok és 
fejlesztések  
 Nemzeti, natúrparki és erdészeti kiemelt turizmusfejlesztések  
 Országos szintű kerékpáros turizmusfejlesztési program – kiemelt fejlesztések  
 Országos szintű kiemelt aktívturisztikai horizontális fejlesztések  
 Országos szintű kiemelt túraútvonal és természetjárás fejlesztési program – 

kiemelt fejlesztések  
 Országos szintű vitorlás és vízi turizmusfejlesztési program – kiemelt 

fejlesztések  
 Országos szintű lovas fejlesztési program – kiemelt fejlesztései 
 Aktív- és zöld fejlesztések a jövő nemzedékéért – ifjúsági aktív- és 

ökoturizmus kiemelt országos fejlesztései  
 Szociális turizmus országos fejlesztései 
 Fogyatékkal élők turizmusának országos fejlesztései 

 

 3. Intézkedés: Az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó kiemelt 
szolgáltatások fenntartható és innovatív fejlesztése 
o Beavatkozás 3.1. Kreatív és innovatív üzleti szolgáltatások fejlesztése  
o Beavatkozás 3.2. Fenntartható és minőségi kiemelt gyógy- és egészségturisztikai 

fejlesztések 
 Kiemelt Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése  
 Egészségturisztikai létesítmények fenntartható üzemeltetését szolgáló 

fejlesztések – energiahatékonyságot célzó fejlesztések, kapcsolódó 
szolgáltatások minőségi fejlesztése 

 Termálvizek gyógyászati hatásait igazoló, illetve a bizonyítékot nyert 
orvosláson alapuló egészségügyi szolgáltatásokat megalapozó kutatások és a 
nemzetközi minősítések támogatása  

o Beavatkozás 3.3. Időskori és piacosítható egészségügyi és orvosi szolgáltatások 
fejlesztése 
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 Kiemelt piacosítható egészségügyi és orvosi szolgáltatások támogatása 
 Időskori innovatív személyi szolgáltatások és az alkonygazdaság kiemelt 

fejlesztései 
o Beavatkozás 3.4. Innovatív személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése 

 Országos anti-stressz és jól-léti szolgáltatási programok innovatív fejlesztése 
és megvalósítása 

 Zarándokhálózatok és szolgáltatások innovatív fejlesztése  

 4. Intézkedés: Versenyképes szakmai és gazdaságfejlesztési intézményrendszer 
központi fejlesztései  
o Beavatkozás 4.1. Versenyképes gazdasági menedzsment szervezetek – A 

gazdaságfejlesztés kiemelt központi, térségi és helyi intézményi beruházásai  
o Beavatkozás 4.2. Versenyképes desztinációs szervezetek – Kiemelt TDM és 

turizmus intézmény- és szervezetfejlesztési beruházások és piackutatási program  
o Beavatkozás 4.3. Vendég plusz – Kiemelt turisztikai marketing-, értékesítési, 

keresletélénkítési és rendezvény program  
 

A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű 
felsorolás: 

 Kreatív gazdaság és szolgáltatások kiemelt fejlesztése 

 Magyar TDM szervezetek integrált fejlesztése – minimum 100 db 

 Magyarországi alkonygazdaság és alkonydesztinációk célzott fejlesztése – minimum 5 
db 

 15 kiemelt magyar gyógydesztináció komplex fürdőhelyi és szolgáltatás fejlesztése 

 Minimum 50 fürdőlétesítmény fenntarthatóságának, üzemeltetési hatékonyságának és 
szolgáltatási színvonalának fejlesztése 

 Kerékpáros Magyarország program keretében – Euro-velo útvonalak (pl. Budapest-
Balaton, Duna-menti, Bécs-Balaton) és kiemelt kerékpáros desztinációk integrált 
fejlesztése 

 Magyarországi kiemelt zarándokutak (magyar és European Pilgrimage) célzott 
fejlesztése 

 Magyarországi lovas turisztikai útvonalak (Eurohorse) és a kiemelt magyar 
lovasdesztinációk fejlesztése 

 Szociális és a fogyatékkal élők turizmusának kiemelt fejlesztése (pl. létesítmény-
felújítások, központi programok) 

 10-15 db örökségturisztikai kiemelt vonzerő fejlesztése 

 6-10 kiemelt szakrális és kegyhely fejlesztése 

 Magyar nemzeti parkok kiemelt fejlesztéseinek a támogatása 

 Aktív és ökoturisztikai kiemelt és horizontális fejlesztések megvalósítása  

 A kiemelt szabadidő-gazdasági és fizikai aktivitási infrastruktúra fejlesztések keretében 
legalább 6-8 kiemelt fejlesztés támogatása 

 Kiemelt marketing, kereslet és értékesítés ösztönzési és KFI programok támogatása 
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 Amennyiben a bizottság is támogatja, akkor uniós társfinanszírozásból a budapesti 
kongresszusi központ megvalósítása, országos szinten 2-3 tematikus park fejlesztésének 
a támogatása 

 Társadalmi vállalkozások fejlesztése – eddig ilyen nem volt még soha, kísérleti jelleggel 
minimum 100-300 ilyen vállalkozás fejlesztése 

 Szociális gazdaság központi fejlesztései 

 Helyi Gazdaság Menedzsment Szervezeti rendszer (HGMSZ) kiépítése – minimum 100 
szervezet 

 A hátrányos és periférikus gazdasági térségek és zónák célzott központi fejlesztése (pl. 
több száz SZVZ, kiemelt határ menti térségek) 
 

5. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 
fejlesztése 

a. A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 A magyar munkaerő-piaci helyzetet alacsony szintű, de növekvő foglalkoztatottság, az 
uniós átlag körüli, stagnáló munkanélküliség és nagyfokú, de csökkenő inaktivitás 
jellemzi. Ezért a legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai cél a foglalkoztatás 
bővítése. 

 A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet a munkaerő-kereslet alacsony szintje mellett 
elsősorban a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok – köztük az 
alacsony iskolai végzettségűek, az idősebb munkavállalók, a kisgyermeket nevelő nők – 
kedvezőtlen foglalkoztatási mutatóira vezethető vissza. Elhelyezkedésük segítéséhez 
szükséges az aktív munkaerő-piaci intézkedések szerepének megerősítése. 

 A fiatalok foglalkoztatása alacsony, az álláskeresés időtartama gyakran elhúzódik. Az 
ifjúsági munkanélküliség visszaszorítása célzott aktivizálást szolgáló intézkedésekkel, 
garancia jellegű programokkal lehetséges. 

 A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének eddig kihasználatlan eszköze a szociális 
gazdaság, ami jellemzően valamilyen helyi keresletre reagáló, olyan gazdasági 
tevékenységek támogatását, fejlesztését jelenti, amelyek ötvözik a pénzügyi 
fenntarthatóságot és a társadalmi szempontokat. 

 A felnőttképzésben résztvevők alacsony aránya és a gazdaság igényeihez nem kellően 
igazodó szakképzési rendszer korlátozza a munkaerő és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességét, a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásának és a család 
és a munka összeegyeztetését segítő szolgáltatásoknak a hiánya pedig nehezíti egyes 
csoportok munkába állását. 
 

b. A prioritástengely az alábbi hazai stratégiai célokon alapul: 

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása:  Innovatív magyar gazdasági növekedés 
és foglalkoztatás 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 
2014-2020 célja: 

Nemzeti Reform Program 
Az aktivitás növelése és a munkaerő 
versenyképességének javítása 
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c. A prioritástengely a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  
(8) – a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

Kapcsolódó további tematikus célok: 
(10) - Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás 
(9) – A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

d. A prioritástengely tervezett tartalmának rövid leírása: 
Az egyik legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai cél a foglalkoztatás bővítése, amelyhez a 
gazdaságfejlesztés mellett szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése. 
Ehhez az első lépést az aktivitás növelése jelenti, ami mindenekelőtt a foglalkoztatási 
szempontból hátrányos helyzetű, és alacsony munkaerő-piaci részvétellel jellemezhető 
csoportok (köztük az alacsony iskolai végzettségűek, a fiatalok, az 50 éven felüliek, a romák, a 
kisgyermekes nők) munkára ösztönzésével, foglalkoztathatóságának javításával, munkába 
állásának segítésével érhető el. Megfelelően célzott támogatásokra van szükség a célcsoportok 
sajátos igényeinek figyelembe vételével, elengedhetetlen az aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekben résztvevők számának növelése, a vállalkozóvá válás segítése, valamint a 
szociális gazdaságban rejlő lehetőségek jobb kihasználása. Emellett a foglalkoztatás bővítéséhez 
és a meglévő munkahelyek megtartásához szükséges a munkaerő és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességének javítása, az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása, 
a szak- és felnőttképzés rendszerének a gazdaság igényeivel összhangban történő támogatása. 
Ezek érdekében a prioritási tengely keretében, az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak 
felhasználásával a következő beruházási prioritások alatt tervezünk beavatkozásokat: a 
munkaerő-piaci belépés segítése, a fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése, 
befogadó munkaerő-piac és a szociális gazdaság ösztönzése, egész életen át tartó tanulás, a 
változásokhoz való alkalmazkodás segítése. E prioritási tengely keretében tervezzük 
felhasználni a Youth Employment Initiative (YEI) keretében Magyarország számára allokált 
többletforrásokat a fiatalok munkába állásának segítése érdekében. 
 
A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes 
intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása: 

 1. Intézkedés: Munkaerő-piaci hozzáférés az álláskeresők és inaktívak számára 
o Beavatkozás 1.1: A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának 

támogatása 
o Beavatkozás 1.2. Intézkedés: Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott 

támogatások 
o Beavatkozás 1.3. Intézkedés: Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítása 
o Beavatkozás 1.4. Intézkedés: Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 

 2. Intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja 
o Beavatkozás 2.1. Intézkedés: Az Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások 

 3. Intézkedés: A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése  
o Beavatkozás 3.1. A szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások 

támogatása 
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o Beavatkozás 3.2. Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 4. Intézkedés: Egész életen át tartó tanulás (duális szakképzés, felnőttképzés, 
közfoglalkoztatottak képzése) 

 
o Beavatkozás 4.1. Kompetencia-fejlesztés és képzés 
o Beavatkozás 4.2.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 
o Beavatkozás 4.3. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés 

elterjesztése 

 5. Intézkedés: Alkalmazkodóképesség (források az üzleti szektor 
humánfejlesztéseihez) 
o Beavatkozás 5.1. Vállalati és kulcságazati képzések 
o Beavatkozás 5.2. Munkahelyi rugalmasság elterjesztése 
o Beavatkozás 5.3. A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 
o Beavatkozás 5.4. Üzleti képességek fejlesztése 

 
A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű 
felsorolás:  

 Foglalkoztatást ösztönző célzott támogatások a hátrányos helyzetűek 
elhelyezkedésének segítése érdekében, 

 Aktív munkaerő-piaci intézkedések (foglalkoztatást ösztönző támogatások, személyre 
szabott szolgáltatások, munkaerő-piaci képzések, kompetencia-fejlesztés, a 
foglalkoztathatóság javítását, a munkavállalásra való felkészülést segítő támogatások, 
mobilitási támogatás),  

 A hátrányos helyzetűek vállalkozóvá válásának támogatatása (pénzügyi támogatás 
vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá váláshoz, a vállalkozói készségek fejlesztése, 
tanácsadás, mentorálás - ahol szükséges célcsoport-specifikus elemekkel kiegészítve), 

 A 15-24 év közötti azon fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása célzott 
programmal, akik nem veszek részt oktatásban vagy szakképzésben (pl. 
munkatapasztalat-szerzés, gyakornoki programok, képzési lehetőségek, vállalkozóvá 
válás stb.), 

 A szociális gazdaság fejlesztése a fenntartható üzleti modelleket ösztönző támogatások, 
a szociális gazdaság működését segítő szakmai szolgáltatások, tanácsadás révén,  

 Induló társadalmi vállalkozások támogatása, és már működő társadalmi vállalkozások 
fejlesztése, foglalkoztatási potenciáljának növelése, 

 Civil szervezetek innovatív és helyi foglalkoztatási célú programjai, 

 A szak- és felnőttképzési rendszer módszertani és tartalmi fejlesztése, a képző 
intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés különböző formáinak 
támogatása, pályakövetés és pályaorientáció, a duális képzés elterjesztésének 
ösztönzése, 

 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek bővítése a népesség széles köre 
számára hozzáférhető képzési és kompetencia-fejlesztési programokkal,  

 Egyes hátrányos helyzetű csoportokra fókuszáló (pl. alacsonyan képzettek, 
közfoglalkoztatásban részvevők) célzott képzési programok,  
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 Vállalati képzések támogatása (képzési támogatás munkavállalók speciális vagy 
általános képzéséhez), 

 A munka és magánélet összeegyeztetésének segítése, a családbarát munkahelyi 
gyakorlatok elterjesztése, a rugalmas foglalkoztatási formák ösztönzése támogatással 
és munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásokkal,   

 A vállalati irányítás, az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése, az induló vállalkozások 
támogatása,  

 A jogkövető vállalkozói szemlélet erősítése a be nem jelentett foglalkoztatás 
csökkentése érdekében,  

 A munkahelyi egészséggel és biztonsággal összefüggő támogatás munkáltatók részére, 

 A munkavállalói, munkáltatói és a non-profit foglalkoztatási célú szervezetek 
kapacitásainak fejlesztése. 

 
 

6. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

a. A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 A hazai KKV-k széles köre számára jelent problémát finanszírozási források bevonása, 
ami kedvezőtlenül befolyásolja verseny-, innovációs- és foglalkoztatási képességüket.  

 
b. A prioritástengely az alábbi hazai stratégiai célokon alapul: 

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása: Gazdasági növekedés, versenyképes, 
exportorientált innovatív gazdaság 
megvalósítása 
A kreatív és tudástársadalom, korszerű 
gyakorlati tudás elérése 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 
2014-2020 célja: 

Új Széchenyi Terv: 

 Vállalkozásfejlesztési Program 

 Foglalkoztatási Program 
Hazai KKV stratégia (készítése 
folyamatban) 
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-
fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 
céljai; 
Intelligens szakosodásra vonatkozó 
stratégia (készítése folyamatban) céljai 

 
c. A prioritástengely a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá: 

 
(3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. 

Kapcsolódó további tematikus célok: 
(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 
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(8) A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása 
(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 
(2) Az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének 
fokozása 
 
d. A prioritástengely tervezett tartalmának rövid leírása: 
Az prioritástengely célja, hogy javítsa a KKV-k forrásbevonási lehetőségeit a pénzügyi közvetítő 
rendszer fejlesztésén és KKV-k számára kialakított speciális pénzügyi eszközökön keresztül. 
A pénzügyi közvetítői rendszer fejlesztése jellemzően vissza nem térítendő támogatások útján 
képzési, tanácsadási programok megvalósításával, jó gyakorlatok kialakításával, illetve a 
szükséges informatikai fejlesztések támogatásával valósul meg, míg a KKV-k forráshoz 
jutásának elősegítése pénzügyi eszközök alkalmazásával történik, hitel-, garancia-, tőke-, illetve 
visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokat kombináló programok létrehozásán 
keresztül. A kombinált programok vissza nem térítendő része a GINOP KKV-k számára elérhető, 
az ő fejlesztésüket, K+F tevékenységüket, foglalkoztatási lehetőségük bővítését célzó 
prioritástengelyeiben (1,2,3,4,5) jelenik meg. 

 

A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes 
intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása: 

 1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 
o Beavatkozás 1.1. Refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek 
o Beavatkozás 1.2. Garancia- és viszontgarancia termékek 
o Beavatkozás 1.3. Kockázati Tőke Program 
o Beavatkozás 1.4. Célzott tőkeprogramok (indikatív lista – amennyiben a gap 

elemzés ezek szükségességét és a piaci hiányt alátámasztja) 
 Innovációs Alap 
 Vállalkozási Zöldgazdaság és Energiahatékonyság Fejlesztési Alap 
 Turizmus, Kreatív és Szabadidő Gazdaság Fejlesztési Alap 
 Egészségipari Fejlesztési Alap 
 IKT Gazdaság Fejlesztési Alap 
 Külgazdaság Fejlesztési és Beruházási Alap 
 Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Alap 
 Tőzsdei Tőkebevonási és Felkészítési Alap 
 Szociális Gazdaság Fejlesztési Alap  
 Társadalmi és Non-profit Gazdaság Fejlesztési Alap 
 stb. 

 2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 
o Beavatkozás 2.1. Mikro-finanszírozó szervezetek felkészítése és képzése 
o Beavatkozás 2.2. Pénzügyi közvetítők támogatásközvetítéshez szükséges 

informatikai fejlesztéseinek támogatása 
 
A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű 
felsorolás:  
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 Legalább 25 000 KKV forráshoz juttatása pénzügyi eszközök révén 2014-2020 között, 
amelyek legalább fele új ügylet (még nem vett igénybe ilyen típusú szolgáltatást) 
legyen. 

 Legalább 100 pénzügyi közvetítő bevonása a programba, ezek fejlesztése. 
 

7. PRIORITÁSTENGELY: Technikai segítségnyújtás 

A prioritás a program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítását célozza. Előzetes 
tartalom: az EU-s források felhasználásához kapcsolódó előkészítési, monitoring, adminisztratív 
és technikai segítségnyújtás, értékelés, audit és ellenőrzési tevékenységek megvalósításának 
támogatása. 
 
A prioritástengelyhez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes 
intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása 

 1. Intézkedés: Program végrehajtási feladatok támogatása 

 2. Intézkedés: Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása 

 3. Intézkedés: Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 

 4. Intézkedés: Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási, elemzési és 
tervezési környezet fejlesztése 
o Beavatkozás 4.1: Kiemelt gazdaságfejlesztési programok-, és projektek 

előkészítése 
o Beavatkozás 4.2: Gazdaságtervezési, elemzési, kutatási és információ-

szolgáltatási (EMIR) környezet fejlesztése 
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Az operatív program tervezett tartalmának összefoglalása – előzetes, indikatív jellegű információk  

PRIORITÁS 
Arány  

(OP-n 
belül) 

Finanszírozó 
Alap 

Tematikus koncentráció - fő 
terület 

Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 

1. KKV-k 
versenyképes-
ségének és 
hatékonyságának 
fejlesztése 

22,00% ERFA 

(3) A kis- és középvállalkozások, 
a mezőgazdasági (az EMVA 
esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének 
javítása. 

(4) Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való 
áttérés támogatása minden 
ágazatban 

1. Vállalatok versenyképességének javítása (ipar- 
és innováció politikai fókusszal) 

2. Vállalatok működéséhez szükséges 
infrastrukturális háttér fejlesztése 

3. Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése 

4. Vállalkozások versenyképességének javítása a 
kiemelt növekedési zónákban és térségekben 

5. Vállalkozások megújuló energia 
felhasználásának és energiahatékonyságának 
növelése 

1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott, 
innováció és versenyképesség orientált fejlesztése 

 1.1.1. Önálló növekedési potenciállal rendelkező, KKV-
kra alapozó ágazatok fejlesztését szolgáló programok 

 1.1.2. Nemzetközi termelési lánchoz kapcsolódó 
ágazatok (kiemelten a beszállítóként kapcsolódni képes 
KKV-k) fejlesztéseit szolgáló programok 

 1.1.3. Nem kiemelt ágazatok fejlesztései 
1.2 Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

 1.2.1. Telephely-szolgáltatást nyújtó infrastruktúra 
minőségi fejlesztése 

 1.2.2. Piacra jutást segítő szolgáltatásokat nyújtó 
infrastruktúra minőségi fejlesztése 

1.3 Hálózati gazdaság fejlesztése 
 1.3.1. Klaszterek fejlesztése 
 1.3.2. Beszállítói hálózatok és egyéb vállalati 

együttműködések ösztönzése 
1.4 Kiemelt növekedési zónák és térségek célzott 

gazdaságfejlesztési programjai  
 1.4.1. Kiemelt városi növekedési zónák 

gazdaságfejlesztési programjai (OFTK-ban nevesített 
illetve a kormányzati stratégiai megállapodásokhoz, 
RIS3-hoz is kapcsolódó célzott gazdasági fejlesztési 
programok,) 

 1.4.2. Kiemelt térségek célzott gazdaságfejlesztési 
programjai  

1.5 Vállalkozások megújuló energia felhasználását és 
energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek 
támogatása 

 1.5.1. A megújuló energiaforrásból előállított hő- és 
villamos-energiatermelés vállalkozói szintű támogatása 

 1.5.2. Az energiahatékonyság és az energia 
megtakarítás növelésére irányuló KKV fejlesztések 
támogatása 
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PRIORITÁS 
Arány  

(OP-n 
belül) 

Finanszírozó 
Alap 

Tematikus koncentráció - fő 
terület 

Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 

2. Tudásgazdaság 
fejlesztése 

18,00% ERFA 
(1) A kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció 
erősítése 

1. A tudásfelhasználás segítése 

2. A tudásáramlás erősítése 

3. A tudásbázisok megerősítése 

2.1  Vállalati K+F+I tevékenység támogatása 

 2.1.1.  Kkv-k önálló K+F+I tevékenységének támogatása 
 2.1.2. Kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatás 

vásárlásának és iparjogvédelmi oltalom 
szerzésének/fenntartásának támogatása 

 2.1.3. Technológiai start-up ökoszisztéma építés 
 2.1.4. Vállalati K+F kapacitásfejlesztés (K+F intenzív 

makro regionális multik) 
2.2. Stratégiai K+F együttműködések és kezdeményezések 

 2.2.1. Együttműködésben végzett K+F+I projektek  
 2.2.2. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 

(integrált projektek alprogram) 
 2.2.3. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 

(társadalmi kihívások alprogram) 
2.3. Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság 

 2.3.1. Kutatóintézeti kiválósági központok 
 2.3.2. Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése 
 2.3.3. Nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való 

kapcsolódás támogatása, meglévő infrastruktúrák 
nemzetközi hálózatba kapcsolásának folyamata 

 2.3.4. Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 

3. 
Infokommunikációs 
fejlesztések 

10,00% ERFA 

(2) az IKT-khoz való hozzáférés 
elősegítése és e technológiák 
használatának és minőségének 
fokozása 

1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

2. A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt 
közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 

4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének 
fejlesztése 

5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok 
fejlesztése 

3.1  Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

 3.3.1. Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő 
rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és 
mérnökképzés, szak- és felnőttképzés javítása 

 3.1.2. IKT cégek innovációs és termékesítési 
képességének növelése 

 3.1.3. Az exportképes magyar IKT kkv-k 
piacbővítésének ösztönzése 

3.2 Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 3.2.1. KKV-k versenyképességének növelése IKT 
eszközökkel 

 3.2.2.. KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának 
növelése  

 3.2.3  Elektronikus szolgáltatások felhasználási 
arányának növelése a vállalkozásoknál 

3.3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások 
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PRIORITÁS 
Arány  

(OP-n 
belül) 

Finanszírozó 
Alap 

Tematikus koncentráció - fő 
terület 

Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 

infokommunikációs fejlesztései 

 3.3.1. Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-
szolgáltatások bevezetése 

 3.3.2. Területi államigazgatási rendszer informatikai 
háttér-infrastruktúrájának fejlesztése 

 3.3.3. Ágazati intézményrendszerek belső és külső 
folyamatainak informatizálása 

 3.3.4. Államigazgatási belső folyamatokat támogató 
informatikai rendszerek fejlesztése 

 3.3.5. Önkormányzati IKT fejlesztések 
 3.3.6. Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása 

a kormányzatban 
 3.3.7. Állami nyilvántartások korszerűsítése 
 3.3.8. e-Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
 3.3.9. Köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú 

infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és 
tartalom fejlesztése 

 3.3.10. Intelligens városok fejlesztése 
3.4. Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése 

 3.4.1. Digitális szakadék csökkentése a társadalom 
egyes rétegei között 

 3.4.2. Online oktatási, képzési formák elterjedésének 
elősegítése, közoktatás és közösségi internet 
szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése 

 3.4.3. Online kormányzati, közigazgatási és e-
egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése 

 3.4.4. Állampolgárok életminőségének javítása az IKT 
segítségével 

3.5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 3.5.1 Újgenerációs, helyi, NGA hálózatok fejlesztése 
 3.5.2. Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 

kapcsolatainak fejlesztése 
 3.5.3. Kormányzati hálózatok konszolidációja, 

kapacitásainak, teljesítményének növelése 

 

4. Célzott 15,50% ERFA (8) A foglalkoztatás bővítése és a 1. Munkahelyek megtartása és új munkahelyek 4.1 Munkahelyteremtő- és megtartó, valamint kiemelt 
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PRIORITÁS 
Arány  

(OP-n 
belül) 

Finanszírozó 
Alap 

Tematikus koncentráció - fő 
terület 

Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 

munkahely-
teremtés, 
megőrzés, kiemelt 
szolgáltatás és 
társadalmi 
gazdaságfejlesztés 

munkaerő mobilitásának 
támogatása 

 

(3) A kis- és középvállalkozások, 
a mezőgazdasági (az EVMA 
esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének 
javítása 

létrehozása 

2. Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás- és 
termékfejlesztés 

3. A hatékonyan működő gazdaság alulról 
építkező intézményrendszerének megerősítése 

társadalmi gazdaságfejlesztések  

 4.1.1. Munkahelyteremtést- és megőrzést és munkaerő 
mobilitást szolgáló célzott és speciális célcsoportokhoz 
kapcsolódó beruházások 

 4.1.2. Társadalmi és szociális gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó beruházások 

 4.1.3. A fizikai aktivitás közösségi szolgáltatási tereinek 
és hálózatainak kiemelt fejlesztései – KMR  

4.2 Kiemelt természeti és kulturális örökségi vonzerők, 
termékek, valamint a kapcsolódó európai hálózatok 
fejlesztése 

 4.2.1. Kiemelt örökségi és szakrális vonzerők, MICE és 
tematikus fejlesztések programja  

 4.2.2. Aktív és zöld turizmus kiemelt országos 
programok és fejlesztések  

4.3 Az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz 
kapcsolódó kiemelt szolgáltatások fenntartható és 
innovatív fejlesztése 

 4.3.1. Kreatív és innovatív üzleti szolgáltatások 
fejlesztése  

 4.3.2. Fenntartható és minőségi kiemelt gyógy- és 
egészségturisztikai fejlesztések 

 4.3.3. Időskori és piacosítható egészségügyi és orvosi 
szolgáltatások fejlesztése 

 4.3.4. Innovatív személyi és közösségi szolgáltatások 
fejlesztése 

4.4 Versenyképes szakmai és gazdaságfejlesztési 
intézményrendszer központi fejlesztései  

 4.4.1. Versenyképes gazdasági menedzsment 
szervezetek – A gazdaságfejlesztés kiemelt központi, 
térségi és helyi intézményi beruházásai  

 4.4.2. Versenyképes desztinációs szervezetek – Kiemelt 
TDM és turizmus intézmény- és szervezetfejlesztési 
beruházások és piackutatási program  

 4.4.3. Vendég plusz – Kiemelt turisztikai marketing-, 
értékesítési, keresletélénkítési és rendezvény program  
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PRIORITÁS 
Arány  

(OP-n 
belül) 

Finanszírozó 
Alap 

Tematikus koncentráció - fő 
terület 

Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 

5. Foglalkoztatás 
ösztönzése és a 
vállalati 
alkalmazkodóképes
ség fejlesztése 

18,00% ESZA 

(8) a foglalkoztatás bővítése és a 
munkaerő mobilitásának 
támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás 
segítése és a szegénység elleni 
harc 
(10) beruházás az oktatásba, 
készségekbe és az egész életen 
át tartó tanulásba 

1. A munkanélküliek és inaktívak munkába 
állásának ösztönzése és támogatása 

2. A munkaerő-piaci szolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének javítása 

3. A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának 
segítése 

4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 
javítása és a szociális gazdaság fejlesztése 

5. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és 
támogatása 

6. A gazdaság igényeihez igazodó képzési 
intézményrendszer kialakítása 

7. A munkaerő versenyképességének javítása 

8. A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása 

4.5 Munkaerő-piaci hozzáférés az álláskeresők és inaktívak 
számára 

 5.1.1: A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá 
válásának támogatása 

 5.1.2. Intézkedés: Munkaerő-piaci belépést elősegítő 
célzott támogatások 

 5.1.3. Intézkedés: Hátrányos helyzetű munkanélküliek 
és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 5.1.4. Intézkedés: Munkaerő-piaci szolgáltatások 
fejlesztése 

4.6 Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja 

 5.2.1. Intézkedés: Az Ifjúsági garanciához kapcsolódó 
támogatások 

4.7 A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése  

 5.3.1. A szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi 
vállalkozások támogatása 

 5.3.2. Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási 
programjai 

4.8 Egész életen át tartó tanulás (duális szakképzés, 
felnőttképzés, közfoglalkoztatottak képzése) 

 5.4.1. Kompetencia-fejlesztés és képzés 
 5.4.2.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és 

szolgáltatások 
 5.4.3. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a 

duális képzés elterjesztése 
4.9 Alkalmazkodóképesség (források az üzleti szektor 

humánfejlesztéseihez) 

 5.5.1. Vállalati és kulcságazati képzések 
 5.5.2. Munkahelyi rugalmasság elterjesztése 
 5.5.3. A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 
 5.5.4. Üzleti képességek fejlesztése 

6. Pénzügyi 
eszközök és 
szolgáltatások 
fejlesztése 

15,00% ERFA 

(3) A kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), 
a halászati és akvakultúra-ágazat (az 
ETHA esetében) 
versenyképességének javítása. 

(1) A kutatás, a technológiai 

KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének 
javítása 

6.1 Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

 6.1.1. Refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és 
lízing termékek 

 6.1.2. Garancia- és viszontgarancia termékek 
 6.1.3. Kockázati Tőke Program 
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PRIORITÁS 
Arány  

(OP-n 
belül) 

Finanszírozó 
Alap 

Tematikus koncentráció - fő 
terület 

Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 

fejlesztés és az innováció erősítése 

(8) A foglalkoztatás bővítése és a 
munkaerő mobilitásának 
támogatása 

(4) Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés 
támogatása minden ágazatban 

(2) Az IKT-khoz való hozzáférés 
elősegítése és e technológiák 
használatának és minőségének 
fokozása 

 6.1.4. Célzott tőkeprogramok 
6.2 Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők 

fejlesztése 

 6.2.1. Mikro-finanszírozó szervezetek felkészítése és 
képzése 

 6.2.2. Pénzügyi közvetítők támogatásközvetítéshez 
szükséges informatikai fejlesztéseinek támogatása 

 

 

7. Technikai 
segítségnyújtás 

1,50% ESZA - 
Az operatív program műveleteinek eredményes 
és hatékony megvalósítása. 

7.1. Program végrehajtási feladatok támogatása 

7.2. Programkommunikációs és partnerségi feladatok 
támogatása 

7.3. Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok 
támogatása 

7.4. Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási, 
elemzési és tervezési környezet fejlesztése 

Összesen 100%     

 

 



 

              2. melléklet 
                                             Melléklet a …../2013. (IX.20.) közgyűlési határozathoz 
 
 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
véleményezése 

 

Tolna megye adottságait szem előtt tartva észrevételeink a következők: 

 

- A GINOP 2.0 változat nem ad megfelelő választ a meglévő területi 

különbségek mérséklésére a 2014-2020 közötti időszak során, túlzott 

mértékben koncentrál a kiemelt térségekre, vállalatokra. 

 

- Nem látszik egyértelműen, hogy a KKV-k, mikro- és egyéni vállalkozásokat 

mekkora összeggel, illetve milyen formában fogja támogatni az OP. 

Véleményünk szerint az említett szegmensekben pályázati lehetőséget 

kellene biztosítani a vállalkozások fejlesztése érdekében, illetve kiemelt 

területfejlesztő hatással bíró vállalkozói beruházások esetén közvetlen 

támogatásban kéne részesíteni az érintett szereplőket. 

 


