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K+F+I TÁMOGATÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT
Támogatások:
• Közvetlen EU-s támogatások
Horizont 2020 program, elsősorban kutatás-fejlesztés és innovációs témák,
nemzetközi együttműködések, közös projektek
• Nemzeti forrású támogatások
Kisebb forráskerettel, kisebb támogatások. Foglalkoztatás, turisztika, KTIA stb.
• EU-társfinanszírozott támogatások
Széchenyi 2020 Hazai intézményrendszeren keresztül, EU-s adminisztrációval,
GINOP – ERFA,EFOP – ESZA,
Visszatérítendő- Vissza nem térítendő
A klasszikus, vissza nem térítendő támogatások mellett egyre erősödik a
visszatérítendő támogatások szerepe. Kedvező kamatozású hitelek, akár
hagyományos támogatással kombinálva.

Új közösségi tervezési keretek – Közös stratégiai
keretrendszer
Felülről vezérelt tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 tematikus célkitűzés
és számos beruházási prioritás), az EU 2020 stratégia prioritásaival összhangban:
Intelligens növekedés: az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások
hatékonyabbak
Fenntartható növekedés: kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra való átállás
Inkluzív növekedés: nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység
csökkentésére.
Forrásallokációs determinációk (előírás arra milyen célkitűzésekre mennyit kell költeni)
Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek, teljesítménykeret)
Három régiókategória (Magyarországon: hat kevésbé fejlett régió és egy fejlettebb régió)
KSK alapok együtt-tervezése (ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA)
Új térségi integrációs eszközök bevezetése (ITI, CLLD)

Új közösségi tervezési keretek
EU 2020 célkitűzések

Hazai célkitűzések
Foglalkoztatási
ráta 75%-ra
emelkedik

A 20–64 évesek legalább 75 %-ának
munkahellyel kell rendelkeznie
Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani
Energia/klíma:

A szegénységben élő
népesség száma
450.000 fővel
csökken

K+F szintje a
GDP 1,8%-ra nő

Az üvegház hatású gázok kibocsátásának
20%-os csökkentése
Energiahatékonyság 20%-os növelése
Megújuló energia részarányának
20%-os növelése

A korai
iskolaelhagyók
aránya 10%-ra
csökken a 18-24
évesek között

Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %
A felsőfokú végzettségűek aránya minimum
40 %
A szegénység kockázatának kitett lakosok
számát 20 millióval kell csökkenteni

Felsőfokú, ill.
annak megfelelő
végzettségűek
aránya a 30-34
éves népességen
belül 30,3%-ra nő

2020

ÜHG- kibocsátás
legfeljebb 10%os növelése
2005-höz képest

Megújuló energiaforrások
részaránya
14,6%-ra nő

Energiahatékonyság
10%-os
növelése

Új közösségi tervezési keretek –
Tematikus célkitűzések (TC)
(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
(2) Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása
(3) A kkv-k versenyképességének a növelése
(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban
(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,
(6) A környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
(7) A fenntartható közlekedés előmozdítása
(8) A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem
(10) Az oktatásba, és a képzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó
tanulás érdekében
(11) A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás

Új hazai tervezési keretek
Partnerségi Megállapodás
Az EU Bizottsága 2014.08.29-én fogadta el a PM szövegét, amelyet 2014.09.11-én írt alá Budapesten
Magyarország miniszterelnöke és az Európai Unió Bizottságának elnöke.
3,70%
2,16%

12,16%

Operatív Programok és forrásallokáció:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

15,77%

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

15,50%

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP)

14,97%
35,75%

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program OP (KÖFOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)
Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

EFOP

IKOP

KEHOP

TOP

VEKOP

KÖFOP

GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) Stratégiai céljai

Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése – a vállalkozások
számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológiai, természeti és
kulturális erőforrások köre bővüljön, elérhetősége javuljon
Gazdasági együttműködések erősítése – Nőjön a piacépítést szolgáló
összefogások, vállalkozói együttműködések, beszerzési rendszerek száma és
jelentősége
Versenyképességi akadályok lebontása - A vállalkozások számára könnyebben
megvalósítható legyen az új piacokra való belépés, az üzleti modell minőségi
javítása.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) Prioritások / források
Prioritások

Alap

Tematikus cél

1. Kis- és középvállalkozások

ERFA

3

~18%

2. K+F+I

ERFA

1

~19%

3. Infokommunikációs fejlesztések

ERFA

2

~5%

4. Energia

ERFA

4

~3%

5. Foglalkoztatás

ESZA
ERFA

8

~19%

6. Képzés

ESZA
ERFA

10

~5%

7. Turizmus

ERFA

6

~4%

8. Pénzügyi eszközök

ERFA

1, 2, 3, 4, 8

~27%

Összesen

-

Arány

~2 732.- Mrd

GINOP 2.
Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

Intézkedés

Cél

Célszereplők

Vállalati K+I tevékenység
intenzitásának ösztönzése

K+I aktivitás ösztönzése a tudásés technológia-intenzív
vállalkozások körében

Innovatív, együttműködésre képes
vállalkozások, kutatóhelyek

Stratégiai K+I együttműködések
és kezdeményezések
támogatása

Stratégiai S3 K+I hálózatok
elterjedése a nagy növekedési
potenciállal rendelkező
technológia-, valamint a tudásintenzív vállalkozások körében

Innovatív vállalkozások
Közfinanszírozású kutatóhelyek
Nonprofit kutatóhelyek

K+I infrastruktúra és kapacitás
megerősítése a nemzetközi
kiválóság érdekében

A K+I kapacitások
megerősítésével növekvő H2020
részvétel a közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek, valamint a
vállalkozások körében

Közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyek

GINOP 2.
keretében 2015 évben várható felhívások

Felhívás neve
Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének
támogatása
Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I
tevékenységének támogatása
Iparjog
Innovációs voucher
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének
támogatása
K+F Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések – integrált projektek
K+F Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések – társadalmi kihívások
Nemzetközi K+F Kapcsolatok fejlesztése
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
K+I infrastruktúra megerősítése nemzetköziesedés, hálózatosodás
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ
- Kutatási infrastruktúra fejlesztése
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELIALPS) nagyprojekt, 2. fázis

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (év, hónap)

25

standard

2015.12.

25

standard

2015.12.

1
3

egyszerűsített
egyszerűsített

2015.07.
2015.12.

6

egyszerűsített

2015.10.

13,3

standard

2015.08.

25

standard

2015.07.

15

standard

2015.07.

3,5
10

egyszerűsített
standard

2015.12.
2015.07.

25

standard

2015.07.

21

standard

2015.10.

34,58

kiemelt

2015.04.

Felsőoktatást érintő tervezett pályázati kiírások
2.1 Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése intézkedés keretében:
2.1.2 Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása
Tervezett keretösszeg: 25 Mrd Ft
Meghirdetés tervezett dátuma: 2015. december
• Kedvezményezeti kör: vállalkozások, kutatóhelyek és ezek konzorciumai
• A vállalkozások versenyképességének és K+I tevékenységének együttműködéseken
keresztüli ösztönzése.
• Vállalkozás-vállalkozás vagy a vállalkozás-kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő
szervezetek) együttműködésében rejlő szinergiák, a tudásbázisában jobb kihasználása
• Közös projektek jelentős szellemi hozzáadott értéket magukban hordozó, új, piacképes
termékek, szolgáltatások és technológiák (vagy ezek prototípusai) kifejlesztését
eredményezhetik.

Felsőoktatást érintő pályázati kiírások
2.2 Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása intézkedés
keretében:
2.2.1 K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – integrált projektek
• Keretösszeg: 25 Mrd Ft
• Meghirdetés tervezett dátuma: 2015. július
• Kedvezményezeti kör: közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő
szervezetek), vállalkozások; (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések)
• nemzetgazdasági szinten jelentős méretű, a kutatás-fejlesztés és az ipar számára
kiemelkedő jelentőségű, elsősorban felülről kezdeményezett, felépített és koordinált (topdown) pályázatok kaphatnak támogatást.
2.2.2 K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – társadalmi kihívások
• Keretösszeg: 15 Mrd Ft
• Meghirdetés tervezett dátuma: 2015. július
• Kedvezményezeti kör: közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő
szervezetek), vállalkozások; (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések),
vállalkozások; (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések)
• társadalmi probléma megoldására fókuszálva, az S3 stratégiában megjelenő irányok mentén,
az érintett ágazatok tudományos, kutatási és technológiai erőforrásait szinergiában
alkalmazva komplex, jövőbe mutató megoldások kidolgozásának támogatása, amelyek
egyúttal globális piaci kitörési lehetőségeket biztosíthatnak.

Felsőoktatást érintő tervezett pályázati kiírások
2.3 K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság
érdekében intézkedés keretében:
2.3.1Nemzetközi K+F Kapcsolatok fejlesztése
Tervezett keretösszeg: 3,5 Mrd Ft
Meghirdetés tervezett dátuma 2015.december
• Kedvezményezeti kör: Vállalkozások, Költségvetési szervek és intézményei, non-profit
szervezetek, közalapítvány, egyházi felsőoktatási intézmény.
• Nemzetközi projektben résztvevő magyar (TÉT )kutatók, és (TÉT)partnerek támogatása
• Horizont 2020 projektek előkészítésének támogatása
2.3.2Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
•
•
•
•

Keretösszeg: 10 Mrd Ft
Meghirdetés tervezett dátuma 2015. július
Kedvezményezeti kör: felsőoktatási intézmények
Felsőoktatási keretek között működő kutatócsoportok létrehozása, dinamikus megújítása
nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek oktatás alóli
tehermentesítésével, külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

Felsőoktatást érintő tervezett pályázati kiírások
2.3.3K+I infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Keretösszeg: 25 Mrd Ft
Meghirdetés tervezett dátuma: 2015. július
• Kedvezményezeti kör: Költségvetési szervek és intézményei (felsőoktatási intézmény, MTA
kutatóintézetek, -központok)
• K+I infrastruktúra fejlesztése ,a K+I tevékenységekhez műszer és laborkapacitás fejlesztése
• A konstrukció kiemelten támogatja a műszaki és természettudományi területeket
2.3.4Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Keretösszeg: 21 Mrd Ft
Meghirdetés tervezett dátuma 2015.október
• Kedvezményezeti kör: vállalatok, közfinanszírozású kutatóhelyek (felsőoktatási
intézmények), ezek konzorciumai
• Olyan együttműködési központok eszközökkel és az ahhoz szükséges terekkel, valamint
képzett személyzettel való ellátása, amelyek szervesen integrálódnak egy-egy egyetem
műszaki (MTMI) beállítottságú karához.

Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége
www.palyazat.gov.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KARSAI TAMÁS
helyettes államtitkár

