
7. me/lék/et az 1006/20 76. (1. 78.) Karm. határazathaz 

A GINOP éves fejlesztési kerete 

1. A kis- és középvállalkozások versenyképességénekjavításáról szóló l. prioritás 

A B 

1. Felhivás azonosltó jele Felhivás neve 

2. GINOP-1.1.1-16 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 

3. GINOP-1.1.2-VEKOP-16 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére 

4. GINOP-12.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bövítése 

5. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bövítése 

6. GINOP-1.2.2-15 
Mikro-, kis~ és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 

7. GINOP-12.3-16 
Mikro-, kis~ és középvállalkozások termelési kapacitásainak bövítése 

kombinált hiteltermék keretében 

8. GINOP-12.4-16 Ipari parkok fejlesztése 

9. GINOP-1.2.5-1 5 Logisztikai szaigáitató központok fejlesztéseinek támogatása 

10. GINOP-1.2.6-16 
E.lelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása 

kombinált hiteltermékkel 

11. GINOP-1.3.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

12. GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

13. GINOP-1.3.2-1 5 
Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának 

támogatása 

14. GINOP-1.3.3-15 
Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása 

15. GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (IDM) fejlesztése 

16. GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönzö program 

c D 

Felhivás keretösszege 
Felhivás 

meghirdetésének 
(MrdFt) 

módja 

2,20 standard 

1,02 

[ebből Versenyképes 

Közép-Magyarország 
kiemeit 

Operatív Program 
(a továbbiakban: 

VEKOP): 0,28] 

27,00 egyszerűsített 

105,00 standard 

60,00 egyszerűsített 

37,50 standard 

6,00 standard 

6,00 standard 

22,00 standard 

0.48 egyszerűsített 

5,00 egyszerűsített 

2,00 standard 

20,00 standard 

2,00 standard 

8,35 kiemeit 

E 

Felhivás meghirdetésénektervezett Ideje 

2016. március 

2016. január 

Meghirdetve 2014. októberben 

Meghirdetve 2015. júniusban 

Meghirdetve 2015. júniusban 

2016. július 

2016. január 

2015. december 

2016. július 

Meghirdetve 2014. októberben 

Meghirdetve 2015. májusban 

2015. december 

2015. december 

Meghirdetve 2015. novemberben 

Meghirdetve 2015. májusban 
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2. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció cím ű 2. prioritás 

A B 

1. Felhivás az:onosft6 jele Felhivás neve 

2. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

3. GINOP-2.1.3-15 Iparjog 

4. GINOP-2.1.4-15 lnnovációs ·vou ch er 

5. GINOP-2.15-15 lnnovációs ökoszisztéma építése (start-up és spi n-off) 

6. GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 

7. GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválóság i együttműködések 

8. GINOP-2.2.3-16 Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés 

9. GINOP-2.3.1-16 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 

10. GINOP-2.3.2-1 5 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

11. GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra erősítése- nemzetköziesedés, hálózatcsodás 

12. GINOP-2.3.4-15 
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ- kutatási infrastruktúra 

fejlesztése 

13. GINOP-2.3.6-15 ELllézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis 

3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás 

A B 

1. Felhivás azonosító jele Felhivás neve 

2. GINOP-3. 1. 1-VEKOP-15 
Oktatási intézmények és IKTvállalkozások közötti együttműködés 

ösztönzése és támogatása 

3. GINOP-3.1.2-16 
IKT cégek által előállítotttermékek és szolgáltatások piacositásának 

célzott támogatása 

4. GINOP-3.1.3-15 
IKT startup cég ek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori 

hálózat kialakítása 

5. GINOP-3.1.4-16 
Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások 

nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 

c D 

Felhivás keretösszege 
Felhivás 

meghirdetésének 
(MrdFt) 

m6dja 

50,00 standard 

1,00 egyszerűsített 

3,00 egyszerűsített 

5,00 standard 

20,00 standard 

50,00 standard 

1,00 standard 

3,50 egyszerűsített 

40,00 standard 

20,00 standard 

25,00 standard 

40,05 kiemeit 

c D 

Felhivás keretösszege 
Felhivás 

meghirdetésének 
(MrdFt) 

módja 

2,84 
kiemeit 

(ebből VEKOP: 0,84) 

1,15 egyszerűsített 

2,50 kiemeJt 

1,70 egyszerűsített 

E 

Felhivás meghirdetésének tervezett ideje 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

2015. december 

2015. december 

Meghirdetve 2015. októberben 

Meghirdetve 2015. szeptemberben 

2016. november 

2016. március 

Meghirdetve 2015. szeptemberben 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

2015. december 

Meghirdetve 2015. márciusban 

E 

Felhivás meghirdetésének tervezett ideje 

2015. december 

2016. július 

2015. december 

2016. július 

s: ,. 
" -< ,. 
~ 

~ 

o 
N 
r 
o 
z 
-< 

~ 

g 

"' ~ s. 

" 
~ 

~ 
~ 



6. GINOP-3.2.1-15 
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-

fejlesztő program KKV-knak 

7. GINOP-3.2.2-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása 

8. GINOP-3.2.4-16 
Felhőala pú {laaS, Paa5, 5aa5) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások 

fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 

9. GINOP-3.2.5-16 
Felhőalap ú {laaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, 

megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében 

10. GINOP-3.3.1-16 
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szaigáitatá si 

portfóliójuk bövítése 

11. GINOP-3.3.2-16 
Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások 

terjedésének elősegítése 

12. GINOP-3.4.1-15 újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 

13. GJNOP-3.4.2-VEKOP-1 5 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 
14. GINOP-3.4.3-VEKOP-15 

teljesítményének növelése 

GINOP-3.4.3-VEKOP-16 
Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 

15. 
teljesítményének növelése 

4. Az energiáról szóló 4. prioritás 

A B 

1. Felhivás azonosftó jele Fe!hfvás nev~ 

2. GINOP-4.1.1-16 
t:pületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva 

2,00 kiemeit 

10,00 egyszerűsített 

1,00 standard 

4,00 egyszerűsített 

2,00 kiemeit 

2,50 kiemeit 

68,00 standard 

2,86 
kiemeit 

{ebből VEKOP: 0,86) 

4,29 
kiemeit 

{ebbőiVEKOP: 1,29) 

4,29 
kiemeit 

{ebbőiVEKOP: 1,29) 

c D 

Felhfvás 
Felhfvás keretösszege 

meghirdetésének 
(Mrd Ft) 

módja 

59,45 egyszerűsített 

Meghirdetve 2015. áprilisban 

2016. július 

2016. július 

2016. július 

2016. február 

2016. április 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

2015. december 

2015. december 

2016. október 

E 

Felhivás meghirdetésének terv~z~tt ideje 

2016. július 
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5. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás 

A B 

Felhivás azonositó 
Felhivás neve 1. 

jele 

2. GINOP-5.1.1-15 út a munkaerőpiacra 

3. GINOP-5.1.2-15 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése- támogató szolgáltatások 

4. GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 

5. GINOP-5.1.4-16 Tranzitfoglalkoztatási prograrnek támogatása 

6. GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szeigá Itatásainak támogatása 

7. GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia 

8. GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkezóvá válásának ösztönzése 

9. GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkezóvá válása-Vállalkozás indítási költségeinek támogatása 

10. GINOP-5.2.4-16 Gyakernoki program pályakezdők támogatására 

1 1. GINOP-5.2.5-1 6 Gyakernoki program-Támogató szolgáltatások 

12. GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 

13. GINOP-5.3.2-16 
A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban- rugalmas, 

családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 

14. GINOP-5.3.3-15 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 

15. GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 

16. GINOP-5.3.5-16 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek 

17. GINOP-5.3.6-16 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás 

18. GINOP-5.3.7-16 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése 

19. GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 

c D 

Felhivás keretösszege 
Felhivás 

meghirdetésének 
(MrdFt) 

módja 

224,00 kiemeit 

1,30 kiemeit 

6,00 egyszerűsített 

6,00 standard 

2,00 standard 

160,00 kiemeit 

1,1 o standard 

2,90 egyszerűsített 

15,00 egyszerűsített 

1,20 kiemeit 

2,00 standard 

5,00 egyszerűsített 

3,50 standard 

2,00 standard 

2,00 standard 

3,00 kiemeit 

3,60 
kiemeit 

(ebbőiVEKOP: 1,00) 

1,00 egyszerűsített 

E 

Felhivils meghirdetésének tervezett ideje 

Meghirdetve 2015. szeptemberben 

2015. december 

2016. február 

2016. április 

2016. április 

Meghirdetve 2014. októberben 

Meghirdetve 2014. októberben 

2016. március 

2016. január 

2016. január 

Meghirdetve 2014. októberben 

2016. január 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

2016. február 

2016. június 

2016. május 

2016. november 

2016. december 
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6. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás 

A B 

1. Felhivás azonosft6 jele Felhívás neve 

2. GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 

3. GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése 

4. GINOP-6.13-16 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 

5. GINOP-6.1.4-16 Munkaerópiaci kulcskompetenciák fejlesztése 

6. GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 

7. GINOP-6.1.6-16 
Munkahelyi képzések támogatása kisw és középvállalatok munkavállalói 

számára 

GINOP-6.2.1 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kom petendarnérése 
8. 

VEKOP-15 programjában (PIAAC) 

9. GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 

10. GINOP-6.2.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint 
11. GINOP-6.2.4-VEKOP-16 

tartalmának fejlesztése 

7. A turizmusról szóló 7. prioritás 

A B 

Felhivás azonoslt6 
1. Felhivás neve 

jele 

2. GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása 

3. GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 

4. GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 

5. GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése 

6. GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 

7. GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszín ek fejlesztése 

8. GINOP-7.1.7-16 Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése 

c D 

Felhivás keretösszege 
Felhivfis 

meghirdetésének 
(MrdFt) 

módja 

30,00 kiemeit 

17,90 kiemeit 

15,00 kiemeit 

2,50 standard 

10,00 standard 

20,00 kiemeit 

1,1 o 
kiemeit 

(ebből VEKOP: 0,30) 

1,80 
kiemeit 

(ebből VEKOP: 0,49) 

8,75 egyszerűsített 

7,00 
kiemeit 

(ebből VEKOP: 1,92) 

c D 

Fdhfvás keretösszege 
Felhivás 

meghirdetésének 
(Mrd Ft) 

módja 

33,00 kiemeit 

22,30 kiemeit 

13,90 standard 

7,30 standard 

4,50 standard 

6,50 standard 

2,50 standard 

E 

Felhivás meghirdetésének tervezett ideje 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

Meghirdetve 2015. áprilisban 

2016. október 

2016. június 

2016. október 

2016. október 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

2015. december 

2016. május 

2016. március 

E 

Felhivás meghirdetésének tervezett ideje 

Meghirdetve 2015. augusztusban 

2015. december 

Meghirdetve 2015. novemberben 

2016. április 

2016. február 

2016. június 

2016. augusztus 
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8. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás 

A B c 

Felhivás 

1. Felhívás azonositó jele Felhivás neve keretösszege 

(Mrd Ft) 

Vállalatok K+F+I 

2. GINOP-8.1. H 6 tevékenységének 26,00 

támogatása hitel 

3. GINOP-8.1.2-16 
K+F+I viszontgarancia 

10,00 
program 

Nemzeti Technológiai és 

4. GINOP-8.1.3/A-16 SzellemiTulajdon kockázati 30,00 

tökeprogram 

5. GINOP-8.1.3/8-16 
Intelligens szakosadási 

35,00 
kockázati tőkeprogram 

Ojgenerációs Hozzáférési 

6. GINOP-8.2.1-3.4. 1-15 
Hálózat (NGA) és 

45,60 
körzethálózatok fejlesztése 

hitel 

Specializált seed és pre-seed 

befektetési tökealap induló 

7. GINOP-8.2.3-16 IKT vállalkozások számára 5,10 

új ötletekhez, új piacra 

lépéshez- kockázati tőke 

lnfokommunikációs-

8. GINOP-8.2.4-16 
technológiai vállalati 

30,00 
fejlesztéseket támogató 

kombinált hitel 

D E 

Kapcsolódó 

Kapcsolód 6 felhivás felhivás 

azonosító jele keretösszege 

(vissza nem (vissza nem 

téritendől térftend6) 
(MrdFt) 

- -

- -

- -

- -

GINOP-3.4.1-15 68,00 

- -

GINOP-3.1.2-16 

GINOP-3.1.4-16 
GINOP-3.2.2-16 17,85 

GINOP-3.2.4-16 
GINOP-3.2.5-16 

F 

Felhívás meghirdetésének 

módja 

alapok alapját 

végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 

közvetítőként 

pénzügyi közvetítők 

kiválasztása 

pénzügyi közvetítök 

kiválasztása 

pénzügyi közvetítök 

kiválasztása 

alapok alapját 

végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 

közvetítőként 

pénzügyi közvetítők 

kiválasztása 

alapok alapját 

végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 

közvetítőként 

G 

Felhfvás mcghirdet(-<Sének tervezett ideje 

2016. március 

2016. augusztus 

2016. szeptember 

2016. szeptember 

Meghirdetve 2015. szeptemberben 

2016. szeptember 

2016. július 
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Mikro~, kis~és 

9. GINOP-8.3. H 6 
középvállalkozások 

versenyképességének 
növelése h it el 

10. GINOP-8.3.2-16 
KKV Versenyképesség 

viszontgarancia program 

11. GINOP-8.3.3-16 
KKVVersenyképesség 

kockázati tőkeprogram 

Mikro~, kis~és 

középvállalkozások 

12. GINOP-8.3.4-1.2.3-16 
termelési kapacitásainak 

bövítése keretében 
finanszírozott kombinált 

hitel 

!:lelmiszeripari 

középvállalkozások 

13. GINOP-8.3.4-1.2.6-16 
termelési kapacitásainak 

bövítése keretében 
finanszírozott kombinált 

hitel 

Termelő és szeigáitató 

GINOP-8.5.4-4.1.H6 
vállalkozások támogatása 

14. 
az energetika területén 

kombinált hitel 

Lakóépületek 

energiahatékonyságának 

15. GINOP-8.6. H 6 és megújuló energia 
felhasználásának növelését 

célzó hitel 

44,00 - -

10,00 - -

21,00 - -

75,00 GINOP-1.2.3-16 37,50 

25,00 GINOP-1.2.6-16 22,00 

30,35 GINOP-4.1.1-16 59,45 

103,19 - -

alapok alapját 
végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 
közvetítőként 

pénzügyi közvetitök 

kiválasztása 

pénzügyi közvetitök 
kiválasztása 

alapok alapját 
végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 
közvetítőként 

alapok alapját 

végrehajtó szervezet 
jár el pénzügyi 

közvetítőként 

alapok alapját 
végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 
közvetítőként 

alapok alapját 
végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 
közvetítőként 

2016. március 

2016. augusztus 

2016. szeptember 

2016. július 

2016. július 

2016. július 

2016. augusztus 
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T ávhő-szektor energetikai 

korszerűsítése és helyi hő 

és hűtésiigény kielégítése 

16. GINOP-8.6.4-16 megújuló energiaforrás 19,99 

felhasználásának 

lehetőségével finanszírozott 

kombinált hitel 

Megújuló alapú zöldáram-

termelés elősegítése 

17. GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16 pénzügyieszközökrévén 10,66 

finanszírozott kombinált 

hitel 

18. GINOP-8.8.1-16 
Foglalkoztatás ösztönzése 

15,00 
célú hitel 

alapok alapját 

KEHOP-53.3-16 26,47 végrehajtó szervezet 
KEHOP-53.4-16 8,49 jár el pénzügyi 

közvetítőként 

alapok alapját 

KEHOP-5.1.2-16 18,97 
végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi 

közvetítőként 

alapok alapját 

végrehajtó szervezet 
- -

jár el pénzügyi 

közvetítőként 

2016. június 

2016. december 

2016. szeptember 
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2. me/lék/et az 7006/20 76. (1. 78.) Korm. hatórozathoz 

A 8 c 

1. Felhívás azonosftó jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve 

Fiatal Vállalkozók Országos 

Szövetsége 

(konzorciumvezetö) 

Magyar Vá ll al kozásfejlesztési 

Alapítvány, 

Magyar Kereskedelmi és l parkama ra, 

Vállalkozói mentorálás 
SEED Kisvállalkozásfejlesztési 

a mikro-, kis- és 
Alapítvány (SEED Foundation 

2. GINOP-1.1.2-VEKOP-16 for Small Enterprise Econom ic 
középvállalkozások 

részére 
Development), 

Nemzeti Befektetési Ügynökség 
(H IPA), 

Magyar Innováció és Hatékonyság 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Magyar Kereskedelem-
fejlesztési és Promóciós Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Nemzeti turisztikai 

3. GINOP-1.3.5-15 
marketing és MagyarTurizmus Zártkörűen Múködó 

keresletösztönzö Részvénytársaság 

program 

D E 

Projekt indikatfv Projekt 

támogatási kerete benyújtásának 

(Mrd Ft) várható ideje 

1,02 

(ebből VEKOP: 2016 

0,28) 

Megtörtént 
8,35 

2015-ben 

F 

Szakmai elvárások 

A kiemeit projekt célja a vállalkozói aktivitás 

növelése, az innovációra való nyitottság 
ösztönzése, az önfenntartásra és azon túl a 
munkahelyteremtésre való képesség fejlesztése 

érdekében országos vállalkozói mentorhálózat 

létrehozása. A projekt célcsoportját az alábbi mikro-, 
kis- és középvállalkozások képezik: 
1. női vállalkozók, 
2. vállalkozások, amelyek energiahatékonysági 
intézkedések bevezetése előtt állnak, 
3. külpiacra lépés előtt álló, vagy alacsony külpiaci 
részesedéssei rendelkező vállalkozások, 
4. beszállítóvá válás előtt álló, vagy rövid beszállítói 
múlttal rendelkező vállalkozások. 

A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti 
turisztikai marketing szervezet (Magyar Turizmus 
Zrt.- a továbbiakban: MT Zrt.) által összehangolt, 
célzott és professzionálisan felépített marketing 
megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing 
kommunikációja az MT Zrt. által Összehangoltab ban, 
koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott 
értéketjelent az MT Zrt. meglévő kapcsolatrendszere 
és szakmai hozzáértése. 
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ELJlézer kutatóközpont 

GJNOP-2.3.6-15 
megvalósítása 

4. 
(ELI-ALPS) nagyprojekt, 

2. fázis 

Oktatási intézmények 

és JKTvállalkozások 

5. GJNOP-3.1.1-VEKOP-15 közötti együttműködés 

ösztönzése és 

támogatása 

IKT startup cégek 

nemzetközi piacra 

6. GINOP-3.1.3-15 lépését segítő szakértői, 

mentori hálózat 

kialakítása 

Infokommunikációs 

motivációs, 

7. GINOP-3.2.1-15 szemléletformáló és 

kompetenda-fejlesztő 

program KKV-knak 

Közösségi intemet 

hozzáférési pontok 
8. GJNOP-3.3.1-16 

fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bövítése 

Online kormányzati, 

közigazgatási és 

9. GJNOP-3.3.2-16 
e-egészségügyi 

szolgáltatások 

terjedésének 

L__ 
elősegítése 

ELJ-HU Kutatási és Fejlesztési 

Nonprofit Közhaszn ú Korlátolt 40,05 

Felelősség U Társaság 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

(konzorciumvezet6) 2,84 

Informatikai, Távközlési és (ebből VEKOP: 

Elektronikai Vállalkozások 0,84) 

Szövetsége, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 
2,50 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(konzorciumvezető) 

Informatika a Társadalomért 

Egyesület, 
2,00 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

(konzorciumvezető) 
2,00 

Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 
2,50 

(konzorciumvezető) 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Megtörtént 

2015-ben 

2016 

2016 

Megtörtént 

2015-ben 

2016 

2016 

Az ELJ-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 

2. prioritásának nevesített nagyprojektje. A 

nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg. 

Együttműködések kialakításának állami támogatása 

az alap-, közép-és elsősorban felsőfokú oktatási 

intézmények, valamint a környezetükben működő 

IKT vállalkozások között. 

A kiemeit projekt keretében megvalósul a hazai, 

kevésbé fejlett régiókban az IKT szektorban újonnan 

létrejövő vállalkozások exportképességének 

növelése érdekében a vállalati környezet fejlesztése 

országos tanácsadói hálózat kiépítésével, szakmai 

rendezvények megtartásával, kommunikációs és 

egyéb tevékenységek révén. 

A KKV-k innovatív szemlé/etének és naprakész üzleti 

tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások 

készségszintű és professzionális használatának, 

vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba 

történő beilleszkedésének javítása. 

A közösségi IKT hozzáférési pontok 

infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, 

azokon keresztül az e-Befogadás erősítése. 

A kiemeit projekt alapvető célja a felnőtt lakosság 

körében a digitális eszközök és szolgáltatások 

{különös tekintettel az e-közszolgáltatások) 

népszerűsítése, valamint a használatukra való 

ösztönzés a kistelepüléseken, és a hátrányos 

helyzetű csoportok körében. 
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N ISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szaigáitató Zártkörüen Müködő 

Részvénytársaság 

(konzorciumvezető) 

Intézmények hálózati 
MVM NetTávközlési Szaigáitató 

Zártkörűen Működő 

10. GINOP-3.4.2-VEKOP-15 
hozzáféréseinek, 

Részvénytársaság, 
kapcsolatainak 

"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar 
fejlesztése 

Müsorszóró és Rádióhírközlési 

Zártkörűen Müködő 

Részvénytársaság, 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

N ISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szaigáitató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

(konzorciumvezető) 

Kormányzati hálózatok MVM NetTávközlési Szaigáitató 

konszolidációja, Zártkörüen Működö 

11. GINOP-3.4.3-VEKOP-15 kapacitásainak, Részvénytársaság, 

teljesítményének "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar 

növelése Műsorszóró és Rádióhírközlési 

Zártkörúen Működő 

Részvénytársaság, 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

Kormányzati hálózatok N ISZ Nemzeti Infokommunikációs 

konszolidációja, Szeigáitató Zártkörűen Működö 

12. GINOP-3.4.3-VEKOP-16 kapadtásai nak, Részvénytársaság, 

teljesítményének Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

c___ növelése Ügynökség 

2,86 

(ebből VEKOP: 2016 

0,86) 

4,29 

(ebbőiVEKOP: 2016 

1,29) 

4,29 

(ebből VEKOP: 2016 

1,29) 

Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az 

ellátatlan állami intézményeknéL 

Az állami hálózat~konszolidáció kiteljesítése, a 

Nemzeti Távköztési Gerinchálózat továbbfejlesztése, 

bövítése, kapacitásainak növelése. 

Az állami hálózat~konszolidáció kiteljesítése, a 

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, 

bövítése, kapacitásainak növelése. 
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Nemzetgazdasági Minisztérium 

13. GINOP-5.1.1-15 út a munkaerőpiacra (konzorciumvezető). 224,00 

kormányhivatalok 

Országos Foglalkoztatási Közhaszn ú 

Társadalmi célú 
Nonprotit Korlátolt Felelősségű 

vállalkozások 
Társaság 

14. GINOP-5.1.2-15 (konzorciumvezető} 1,30 
ösztönzése- támogató 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
szolgáltatások 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

15. Ifjúsági Garancia (konzorciumvezető} 160,00 
GINOP-5.2. 1-14 

kormányhivatalok 

Megtörtént 

2015-ben 

2016 

Megtörtént 

2015-ben 

A felhívás célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, l 

különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságánakjavítása a munkaerö-piaci 

eszközök hatékonyságánakjavítása mellett, valamint 

a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való 

átlépés elősegítése. 

A kiemeit projekt célja, hogy a társadalmi célú l 

vállalkozások számára szakmai tanácsadást és 

mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott 

projektek eredményes végrehajtása érdekében. 

' 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-25 év 

közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem 

dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon , 

(illetve késöbb 4 hónapon) belül valamilyen konkrét 

lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a 

munkatapasztalat~szerzésre, vagy a tanulásra. 

l A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél 

rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, és 

hogy személyre szabott segítséget kapjanak a 

l 

munkaerö~piaci helyzetükjavításához. 

A felhívás célja a 25 év alatti, ún. NEET-fiatalok [nem 

foglalkoztatottak, képzésben oktatásban (nappali 

tagozaton) részt nem vevők] foglalkoztatásba, 

képzésbe helyezésének biztosítása. A kiemeit projekt 

ll. szakaszában az Ifjúsági Graneia rendszer teljes 

körű bevezetésének (regisztrációt követő 4 hónapon 

belül garancia jelleggel nyújtott foglakoztatási, 

képzési ajánlat) támogatása mellett további 

célcsoporttagok bevonása történik a programba, 

amely összesen 157 ezer fiatal foglalkoztatásba, 

l 
képzésbe helyezéséhez nyújt támogatást. 
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16. GINOP-5.2.5-16 
Gyakorneki program-

Szakképzési centrurnak kanzorduma 
Támogató szalgálatok 

Vállalati 
Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

17. GINOP-5.3.6-16 
felelősségvállalás 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
ösztönzése és 

Társaság 
állásfeltárás 

Országos Foglalkoztatási Közhaszn ú 
Jogszerű foglalkoztatás 

18. GINOP-5.3.7-16 Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
fejlesztése 

Társaság 

Nemzeti Szakképzési és 

Alacsony képzettségűek Felnőttképzési Hivatal 

19. GINOP-6.1.1-15 és közfoglalkoztatottak (konzorciumvezető) 

képzése Belügyminisztérium, 

kormányhivatalok 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 

20. GINOP-6.1.2-15 
A digitális szakadék (konzorciumvezető) 

csökkentése Nemzetgazdasági Minisztérium, 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

1,20 2016 

3,00 2016 

3,60 

(ebből VEKOP: 2016 

1,00) 

Megtörtént 
30,00 

2015-ben 

17,90 
Megtörtént 

2015-ben 

------ ----·· 

A felhívás célja a szakképzésből kikerülö 

fiatalok munkáltatóknál történő gyakornaki 

elhelyezkedésének támogatása és foglalkoztatásuk 

nyomon követése. 

A felhívás célja a kormányhivatalok által végzett 

állásfeltáró tevékenység kiegészítése. A vállalatok 

hatékony társadalmi felelősségvállalását támogató 

projektelem a korábbi hasonló (hazai finanszírozású) 

projekt eredményeire épül és személyre szabott 

tanácsadásokkal segít a vállalkozásoknak hatékony 

felelősségvállaJási stratégiák kidolgozásában, ezzel is 

erősítve alkalmazkodóképességüket 

A felhívás célja a munkakörülményekjavítása és 

a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítása 

az ellenérzések hatékonyságának növelésével, az 

ellenőrzésekhez szükséges humánkapacitások 

és erőforrások további erősítésével, valamint a 

jogtudatos magatartás elterjesztésével. Emellett 

a projekt célja a munka minősége javításának 

ösztönzése a vállalkozások körében a munkahelyi 

egészség és biztonság fejlesztésére irányuló 

tevékenységek támogatásávaL 

Az intézkedés kiemeit célja a közfoglalkoztatásban 

résztvevők részére szakképzettség megszerzését 

segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a 

közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, 

a képzésekhez szarosan köthető személyes 

szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos 

jelleggel, összhangban a vonatkozó országspecifikus 

ajánlással. 

A kiemeit projekt alapvető célja a hátrányos helyzetű 

felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése. 
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21. GINOP-6.1.3-16 
Idegen nyelvi készségek Nemzeti Szakképzési és 

fejlesztése Felnőttképzési Hivatal 

Munkahelyi képzések 
támogatása kis~ és Nemzeti Szakképzési és 

22. GINOP-6.1.6-16 
középvállalatok Felnőttképzési Hivatal 

munkavállalói számára 

Részvétel az OECD 
Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttek Képesség- és 
Felnőttképzési Hivatal 

23. GINOP-6.2.1-VEKOP-15 
Kom petendarnérése 

(konzorciumvezető) 

Központi Statisztikai Hivatal, 
programjában (PIAAC) 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

A szakképzést 

24. GINOP-6.2.2-VEKOP-15 
végzettség nélkül Nemzeti Szakképzési és 

elhagyók számának Felnőttképzési Hivatal 

csökkentése 

A21.századi 

szakképzés és 

25. GINOP-6.2.4-VEKOP-16 felnőttképzés 
Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 
minőségének, valamint 

tartalmának fejlesztése 

15,00 2016 

20,00 2016 

1,10 
Megtörtént 

(ebből VEKOP: 
2015-ben 

0,30) 

1,80 

(ebből VEKOP: 2016 
0 ,49) 

7,00 

(ebből VEKOP: 2016 
1,92) 

A kiemeit projekt célja a felnőtt lakosság idegen 

nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. 

A projekt célja, hogy az alkalmazottak 
foglalkoztathatóságának, a munkavá/lalók 

munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak 

javítása révén növekedjen a vállalkozások 

versenyképessége, és a támogatás ösztönözze 
a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának 
folyamatos fejlesztésére. 

A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az 
oktatáspolitika, illetve a foglalkoztatáspolitika 

számára fontos következtetések levonására lesznek 
alkalmasak. A felmérés lehetövé teszi a képzésekkel 

kapcsolatos intézkedésekjobb megalapozását 

és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított 
források hatékonyabb felhasználását. 

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 

stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények 

kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának 

megerősítését, az alapkészségek fejl esztésére 

alkalmas eszközrendszer fejlesztését. Jelen 

beavatkozás célja a Köznevelési Híd programban és a 
szakképzésben tanufók alapkészségeinek fejlesztése 

a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai 
teljesítmény növelése, valamint az egész életen 
át tartó tanulásra- ennek részeként az érettségi 

vizsgát adó képzésbe lépésre- való képessé tétel 
érdekében. 

A projekt célja mind az iskoláskorú, mind a 

felnőttkori szakmatanulás minőségének további 

javítása és az ehhez szűkséges információs rendszer 
működtetése, a szakképesítés megszerzéséhez való 

hozzáférés előmozdítása rugalmas és átjárható 
képzési rendszer kialakítása révén, valamint a 

fenntartható és intelligens gazdaság igényeinek 
kiszolgálása érdekében tartalom- és eszközfejlesztés. 
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Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ 

(konzorciumvezetőként vagy 

önállóan) 
Nemzeti Kastély- és 

Konzorcium i forrnában benyújtott 

26. GINOP-7.1.1-15 
Várprogram turisztikai 

pályázat esetében konzorcium i 
célú fejlesztéseinek 

tag lehet Magyar Nemzeti 
támogatása 

Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság, 

önkormányzatok, az államháztartás 

rendszerén belüli és kívüli nonprofit 

szervezetek 

MagyarTermészetjáró Szövetség, 

MagyarVitorlás Szövetség, 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 

NJF Nemzeti Infrastruktúra 

Aktív turisztikai 
Fejlesztő zártkórűen működö 

hálózatok 
Részvénytársaság, 

27. GINOP-7.1.2-15 Magyar Lovas Turisztikai Közhaszn ú 
infrastruktúrájának 

Szövetség, 
fejlesztése 

Kerékpáros Magyarország Szövetség, 

illetve az általuk vezetett és a 

Nemzeti Sportközpontokkal, 

mint konzorcium i taggal alkotott 

konzorciumok 
L__ -- ---

Részben 

megtörtént 

33.00 2015-ben 

2016 

22,30 2016 

A kiemeit projekt a vonzerő egyediségére épülö 

turisztikai szolgáltatáscsomagot kínál. A kiemeit 

projekt keretében támogatott fejlesztések: 

1. a nemzetközi vonzerő elérése 

érdekében rendelkezzenek valós keresJeti 

megalapozottsággal, valamintjól meghatározott 

célcsoport-szegmentációval, 

2. interaktív, innovatív elemeket is tartalmazzanak, 

a komplex élményszerzést szolgálják, illetve 

a látogatószám, a tartózkodási idő és a költés 

növelésére irányuljanak, 

3. a turisztikai KKV-kkal való együttműködésre 

teremtsenek lehetőséget, váltsanak ki multiplikátor 
hatást, 

4. hatássallegyenek a helyi foglalkoztatásra 

{közvetlen és közvetett módon), 

5. megvalósítása során a projektgazda az eredeti 

állapot megőrzése, helyreállítása érdekében 

a hagyományos anyagok, eljárások, eszközök 

használatát részesítse előnyben, 

6. a turizmus szezonális ingadozásának csökkentését 

szem előtt tartva az érintett létesítmények egész 

éves nyitva tartását szolgálják. 

A kiemeit projekttel elérendő cél: több megyét 

érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint 

látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő 

generál ása. 
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