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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 

(GINOP) PRIORITÁSAI

Kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása

Alap: ERFA 

Forrás: 490,6 milliárd Ft

Kutatás, technológiai fejlesztés
és innováció

Alap: ERFA 

Forrás: 523,3 milliárd Ft

Infokommunikációs fejlesztések

Alap: ERFA 

Forrás: 141 milliárd Ft

Energia

Alap: ERFA 

Forrás: 69,9 milliárd Ft

Foglalkoztatás

Alap: ESZA 

Forrás: 531,1 milliárd Ft

Versenyképes munkaerő

Alap: ESZA 

Forrás: 135,6 milliárd Ft

Turizmus

Alap: ERFA 

Forrás: 111,8 milliárd Ft

Pénzügyi eszközök

Alap: ERFA 

Forrás: 729,6 milliárd Ft
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GINOP ÁLTALÁNOS BEMENETI FELTÉTELEK

1 lezárt üzleti 
év 

1 fő 
statisztikai 

átlaglétszám

Rendezett 
munkaügyi 
kapcsolat

Önerő 
rendelkezésre 

állása

Mikro-,kis és középvállalkozások

Ki tud pályázni?



GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPVÁLLALATOK KOMPLEX BERUHÁZÁSOK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL 

A pályázat célja Kapacitás bővítés

Támogatható 

tevékenységek

➢ Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek

és kapacitások kialakítása (összes ktg. min.20%-a)

➢ Infrastrukturális és ingatlan beruházás

➢ Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

➢ IT fejlesztés, (hardver, szoftver) (max.15%)

➢ Licenc, know-how beszerzések

➢ Szabadalmak és immateriális javak megszerzésének,

érvényesítésének, védelmének költsége. (az előzővel együtt

max.10%)

Rendelkezésre álló forrás 100 Mrd Ft, amelyből 50 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás, és 50 

Mrd Ft a kölcsön

A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma:

200 – 300 db

Bemeneti feltétel 1 lezárt év, a projekt összköltsége nem haladja meg a lezárt üzleti év

nettó árbevétel kétszeresét

Kötelező vállalás Nettó árbevétel megtartása (projekt fizikai befejezési évét közvetlenül

követő 2 üzleti év átlagában), fenntartási idő végéig (3 év) működteti

vállalkozását



GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPVÁLLALATOK KOMPLEX BERUHÁZÁSOK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL

A pályázat célja Kapacitás bővítés

Támogatás mértéke (millió 

Ft.)

50 - 750

Hitel mértéke (millió Ft.) 50 - 2000 (nagyobb mint a támogatás) kamat 1%/év

Támogatási intenzitás 75 % (vissza n. térítendő 37% + kölcsön 38%(25% önerő)

Előleg igénylése a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 50%-a

Benyújtási határidő 2017. február 15-től 2019. február 15-ig

Projekt elszámolható 

költségei 

a) Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és

kapacitások kialakításának költsége

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardver

beszerzésének költsége

c) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek

beszerzése és kapcsolódó költségek

d) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási

know-how beszerzések

f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének,

érvényesítésének és védelmének költsége

g) Nyilvánosság biztosításának költsége



GINOP-4.1.2-17 (JELENLEG KIÍRÁS ALATT)

MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A pályázat célja Épületenergetikai fejlesztés

Támogatható 

tevékenységek

• Projekt-előkészítési tevékenységek

o Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok

elkészítése

• Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

o Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása,

hőveszteségének csökkentése

o Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek

korszerűsítése

o Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos

átalakítása

• Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

o Napkollektoros rendszer telepítése

o Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

o Napelemes rendszer telepítése

o Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

• Egyéb tevékenységek

o Műszaki ellenőri szolgáltatás

o Projektmenedzsment

o Energetikai szakértő

Rendelkezésre álló forrás 52,5 Mrd Ft



GINOP-4.1.2-17 (JELENLEG KIÍRÁS ALATT)

MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A pályázat célja Épületenergetikai fejlesztés

Bemeneti feltétel • 1 lezárt év, a projekt összköltsége nem haladja meg a lezárt

üzleti év nettó árbevétel kétszeresét.

• Éves átlagos statisztikai állományi létszám min. 1 fő

Kötelező vállalás Nettó árbevétel megtartása (projekt fizikai befejezési évét

közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában), fenntartási idő végéig

(3év) működteti vállalkozását

A projekt végrehajtására 

rendelkezésre álló időtartam 

Legfeljebb 12 hónap

Támogatás mértéke (millió 

Ft.)

1,5 - 100

Támogatási intenzitás A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes

elszámolható költség 50%-a lehet

Benyújtási határidő Jelenleg Kiírás alatt, Társadalmi egyeztetés lezárult.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Hagymási János

e-mail: hagymasi.janos@szpi.hu

telefon: 20/596-59-88

www.szpi.hu

Nyíregyháza, 2018. január 24.
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