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1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft)
Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-1.1.2-VEKOP-15 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére 1,02

[ebből Versenyképes 

Közép-Magyarország 

Operatív Program 

(a továbbiakban: VEKOP): 

0,28]

kiemelt október

3. GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 34,00 egyszerűsített 2014. október

4. GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 65,00 standard június

5. GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása

40,00 egyszerűsített június

6. GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 6,00 standard november

7. GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4,00 standard november

8. GINOP-14-1.3.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1,50 egyszerűsített 2014. október

9. GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5,00 egyszerűsített május

10. GINOP-1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának 

támogatása

2,00 standard december

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

támogatása

20,00 standard szeptember

12. GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2,00 standard október

13. GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 kiemelt május
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 2. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-2.1.1 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50,00 standard augusztus

3. GINOP-2.1.3 Iparjog 1,00 egyszerűsített augusztus

4. GINOP-2.1.4 Innovációs voucher 3,00 egyszerűsített december

5. GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-of) 5,00 standard november

6. GINOP-2.1.7 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 20,00 standard szeptember

7. GINOP-2.2.1 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 50,00 standard szeptember

8. GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,50 egyszerűsített december

9. GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 40,00 standard szeptember

10. GINOP-2.3.3 Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 20,00 standard augusztus

11. GINOP-2.3.4 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése 25,00 standard november

12. GINOP-2.3.6 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 40,05 kiemelt március

 3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és 

támogatása

2,84

(ebből VEKOP: 0,84)

kiemelt október

3. GINOP-3.1.3 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat 

kialakítása

2,50 kiemelt október

4. GINOP-3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő 

program KKV-knak

2,00 kiemelt április

5. GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 

bővítése

2,00 kiemelt november

6. GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 68,00 standard augusztus

7. GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,86

(ebből VEKOP: 0,86)

kiemelt november

8. GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 

növelése

4,29 

(ebből VEKOP: 1,29)

kiemelt december

 4. Az energiáról szóló 4. prioritás

A 2015. évben a 4. prioritásban nem jelenik meg felhívás.



20232
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 144. szám

 
 5. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 102,00 kiemelt szeptember

3. GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások 1,30 kiemelt szeptember

4. GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6,00 egyszerűsített december

5. GINOP-5.2.1 Ijúsági Garancia 40,00 kiemelt 2014. október

6. GINOP-5.2.2 Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 1,10 standard 2014. október

7. GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 15,00 egyszerűsített november

8. GINOP-5.3.1 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 2,00 standard 2014. október

9. GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 

– rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése 

a munkáltatóknál

5,00 egyszerűsített december

10. GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 3,50 standard augusztus

11. GINOP-5.3.4 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2,00 standard december

 6. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30,00 kiemelt augusztus

3. GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése 8,95 kiemelt április

4. GINOP-6.1.4 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése 2,50 standard december

5. GINOP-6.2.1-VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és 

Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

1,10

(ebből VEKOP: 0,30)

kiemelt augusztus

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

csökkentése

1,50 (ebből VEKOP: 0,41) kiemelt november
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 7. A turizmusról szóló 7. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege (Mrd 

Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

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

támogatása

33,00 kiemelt augusztus

3. GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 10,00 kiemelt október

4. GINOP-7.1.3 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 6,90 standard október

 8. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-8.2.1-3.4.1 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és 

körzethálózatok fejlesztése hitel

10,00 alapok alapját végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi közvetítőként

szeptember

3. GINOP-8.2.4 Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket 

támogató kombinált hitel

15,72 alapok alapját végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi közvetítőként

december

4. GINOP-8.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének 

növelése hitel

44,00 alapok alapját végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi közvetítőként

december

5. GINOP-8.3.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 

kapacitásainak bővítése keretében inanszírozott 

kombinált hitel

30,00 alapok alapját végrehajtó szervezet 

jár el pénzügyi közvetítőként

december

”
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2. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz

1. A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)
[Projekt támogatása 

legfeljebb (Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

1a. GINOP-1.1.2-VEKOP-15 Vállalkozói mentorálás 

a mikro-, kis- és 

középvállalkozások részére

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(konzorciumvezető)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány 

(SEED Foundation for Small Enterprise 

Economic Development),

Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA),

Magyar Innováció és Hatékonyság 

Nonproit Korlátolt Felelősségű Társaság

1,02

(ebből VEKOP: 

0,28)

A kiemelt 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 részesedéssel rendelkező 

vállalkozások,

4. beszállítóvá válás előtt álló, vagy rövid 

beszállítói múlttal rendelkező vállalkozások.

”

 2.  A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt támogatása 

legfeljebb (Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

4a. GINOP-3.1.3 IKT startup cégek 

nemzetközi piacra lépését 

segítő szakértői, mentori 

hálózat kialakítása

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség

2,50 A kiemelt 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.

”



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 144. szám

 
20235

 3.  A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)
[Projekt támogatása legfeljebb 

(Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

10a. GINOP-5.2.1 Ijúsági Garancia Nemzetgazdasági 

Minisztérium, 

kormányhivatalok

40,00 Az Ijúsági Garancia lényege, hogy azon 15–25 év 

közötti iatalok számára, akik nem tanulnak és nem 

dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon 

(illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét 

lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, 

a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A cél 

az, hogy a nem foglalkoztatott iatalok minél rövidebb 

időt töltsenek munkanélküliségben, és hogy személyre 

szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci 

helyzetük javításához.

”

 4.  A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 15. és 16. sora helyébe a következő sorok lépnek és a táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)
[Projekt támogatása 

legfeljebb (Mrd Ft)]
(Szakmai elvárások)

„

15. GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést 

végzettség nélkül 

elhagyók számának 

csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium

1,50  

(ebből VEKOP: 

0,41)

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 

stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények 

kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának 

megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas 

eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja 

a Köznevelési Híd programban, és a szakképzésben 

tanulók 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.
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16. GINOP-7.1.1 Nemzeti Kastély- és 

Várprogram turisztikai 

célú fejlesztéseinek 

támogatása

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 

és Vagyongazdálkodási Központ, 

valamint az általa vezetett 

konzorciumok.

Konzorciumi formában benyújtott 

pályázat esetében konzorciumi tag 

lehet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság, 

önkormányzatok, az államháztartás 

rendszerén belüli és kívüli nonproit 

szervezetek

33,00 A nemzetközi vonzerő elérése érdekében a projekt 

rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal, 

valamint jól meghatározott célcsoport szegmentációval.

17. GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai 

hálózatok 

infrastruktúrájának 

fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség, 

Magyar Vitorlás Szövetség, Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen 

működő Részvénytársaság, Magyar 

Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség, 

Kerékpáros Magyarország Szövetség, 

illetve az általuk vezetett konzorciumok

10,00 A kiemelt projekttel elérendő cél: több megyét 

érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint 

látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő 

generálása.

”

 5.  Hatályát veszti a Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora.


