
Milyen változások várhatóak az 
Uniós források felhasználásával 

kapcsolatban



Az EU célrendszere

2007 - 2013 

Kevésbé fejlett országok és régiók segítése 
a strukturális és kohéziós alapokból 

2014 – 2020

EU versenyképességének megerősítése

(11 tematikus célterületet)



Tematikus célterületek:
1.) Kutatás technológiai fejlesztés és innováció 

erősítése.

2.) Az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 
használatának és minőségének javítása.

3.) Kis és középvállalkozások, a mezőgazdasági a 
halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének javítása.

4.) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban.



5.) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-
megelőzés és kezelés előmozdítása

6.) A környezetvédelem és az erőforrás felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása.

7.) A fenntartható közlekedés előmozdítása és a 
kapacitáshiányok megszűntetése, a főbb hálózati 
infrastruktúrában.

8.) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése

9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem.

10.) Az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás.

11.) Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony 
közigazgatás.



• Partnerségi megállapodás 

• A nemzeti célokat összhangba hozni 
az összeurópai stratégiákkal

• Operatív programok elfogadtatása 
(várhatóan: 2014. első negyedéve)



2014-2020. ÉVI ÚJ OPERATÍV PROGRAMOK 
(MUNKAVERZIÓ)

• GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs (~40%)

• TOP Terület- és Településfejlesztési (~16%)

• VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország (~3,5%)

• EFOP Emberi Erőforrások Fejlesztési (~11%)

• KEHOP Környezeti és Energetikai Hatékonysági 
(~15%)

• KOP Közlekedésfejlesztés (~14%)

• VKOP Végrehajtási Koordinációs (~1,5%)



GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

• a szakképzés és 
felnőttképzés fejlesztése,

• kutatás és fejlesztés,

• kis-és középvállalkozások 
támogatása

Cél: Kis- és középvállalkozások fejlődése  által generált gazdasági 
növekedés.
Foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot, új munkahelyek létesítése, 
valamint a munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztése révén. 
Ezekhez kapcsolódóan az innovációs képességeinek, ipari és szolgáltató 
szektor fejlesztése. 



TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM (TOP)

• a térségi gazdaságfejlesztés,

• a befektetők és a lakosság 
számára vonzó környezet 
kialakítása,

• a közösségi szolgáltatások 
fejlesztése.

Cél: egyes térségekre bontva a gazdasági növekedése és a foglakoztatás 
bővítése. Az önkormányzati kompetenciára alapozva a helyi közösségek 
megerősítése öngondoskodó képességük javítása. Az eltérő területi 
igényekre térségek belső erőforrásaira építkező fejlesztések 
megvalósítása.



VERSENYKÉPES KÖZÉP-
MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

(VEKOP)

•a gazdasági teljesítmény fenntartható növelése, 

•a közösségi infrastruktúra fejlesztése

•a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet 
fejlesztése. 

Ezzel biztosítva Magyarország legfejlettebb régiójának 
további fejlődését, versenyképességének 
növekedését.

CÉLOK:



Változás az intézményrendszerben

• Az operatív programok az illetékes 
szakminisztériumokhoz kerülnek át.

• Érvényesülni kell integrált fejlesztési 
szempontoknak

• A pályáztatás adminisztrációja tovább 
egyszerűsödik



Sok pénz lesz, de nem ingyen pénz…

7300 milliárd forint jut a fejlesztésekre

kb.60% - a közvetlenül gazdaság fejlesztésre

(2007 – 2013 14,5% )

KKV – k helyzetbe hozása

(versenyképességük növelése) 

de…



Fejlesztések két alapvető típusa:

• Amelyből a vállalkozói szektor egésze 
profitálhat

• Magán vállalkozói beruházások

Közösségi érdek esetén vissza nem térítendő, 
vállalati érdek esetén visszatérítendő forrás 
várható.



A gazdaságfejlesztési operatív programoknál a 
elmozdulás várható a pénzügyi eszközök felé.

Visszatérítendő támogatások aránya minimum 
10% legyen.

Kedvezményes hitelek

Garancia programok



Köszönöm a figyelmet:

Mihók Viktória

PMKIK

mihok.viktoria@pmkik.hu


