Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
Kód

Név

Kedvezményezettek köre

GINOP –
1.1.1.

Vállalkozói
fejlesztése

inkubátorházak



GINOP 1.2.1.

Mikro-, kis - és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése




GINOP –
1.2.2.

GINOP –
1.2.3./
Kombinált

Mikro-, kis - és középvállalkozások
munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása a
szabad zónákban
Mikro-, kis - és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
Kombinált mikrohitel termék
keretében







GINOP –
1.2.4.

Ipari parkok fejlesztése, illetve
barnamezős
iparterületek
megújítása





Pályázat célja

Inkubátorházat üzemeltető többségi
magántulajdonú gazdasági társaságok,
vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó szervezetek, egyesületek,
alapítványok
Feldolgozóipari tevékenységet folytató
kkv-k;
Szabad vállalkozási zóna területén
működő kkv-k
Szabad vállalkozási zóna területén
működő kkv-k

Vállalkozások inkubációjának elősegítése.

Feldolgozóipari tevékenységet folytató
kkv-k;
Szabad vállalkozási zóna területén
működő kkv-k;
Indokolt esetben élelmiszeripari, Annex
I. végterméket előállító középvállalatok
és nem szolgáltató, kereskedelmi
szektorban működő kkv-k
Ipari park címmel rendelkező,
többségében
Magántulajdonban lévő vállalkozások,
Iparterületek tulajdonosait képező
vállalkozások (ipari park cím birtokosa
vagy működtetője, ipari terület és
barnamezős terület tulajdonjogával
rendelkező szervezet pályázhat)

Korszerű technológiák,
infrastruktúra kialakítása.

Korszerű technológiák,
infrastruktúra kialakítása.

gépi

2015.
Október

gyártási

2015.
Április

Munkahelyteremtő beruházások támogatása. Támogatás:
minimum 3 MF t maximum 100 MFt (1,5 M Ft/ új munkahely,
minimum 2 fő foglalkoztatás 2 évig).

2015.
Április

gépi

berendezések,

Megjelenés

berendezések,

gyártási

Már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztése,
illetve szolgáltatási paletta bővülése és minőségi
színvonalának emelkedése, az innovatív fejlesztések
ösztönzése.

2015.
Augusztus

2015.
Június

GINOP –
1.2.5.

Logisztikai szolgáltató központok
fejlesztéseinek támogatása

GINOP –
1.2.6.

Élelmiszeripari
középvállalatok
komplex
beruházásainak
kombinált hiteltermékkel
Mikro-, kis - és középvállalkozások
piaci
megjelenésének támogatása

GINOP –
1.3.1.

GINOP –
1.3.2.

Professzionális
klaszterszervezetek
szolgáltatás
támogatása

GINOP –
1.3.3.

Beszállítói
integrátorok
és
beszállító
mikro-,
kisés
középvállalkozások támogatása



Logisztikai szolgáltató központok és ilyen
minősítés hiányában a logisztikai
szolgáltatók.

Már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztése,
illetve szolgáltatási paletta bővülése és minőségi
színvonalának emelkedése, az innovatív fejlesztések
ösztönzése. (Inter modális logisztikai központ: 10 000 m2
fedett raktárkapacitás vagy 62 ezer tonna Inter modális
átterelés; regionális logisztikai központ: 5 000 m2 fedett
raktárkapacitás, logisztikai szolgáltatásfejlesztés esetén
minimum 1 lezárt év és minimum 5 fő munkavállaló az utolsó
lezárt évben).

2015.
Június

2016.
július





minőségi
nyújtásának





Mikro-, kis-és középvállalkozásnak
minősülő gazdasági társaságok,
Egyéni vállalkozók,
Szövetkezetek
Kis és középvállalkozások, amelyek
klasztermenedzsment tevékenységet
látnak el: feldolgozóipari ágazatban
működő klaszter, klasztertagok,
minimum 1 éves klaszterműködési múlt,
klasztermenedzsment szervezet
független, minimum 1 fő létszám a
legutolsó lezárt évben, minimum 15 kkv
tag, amelyek 80%-a minimum 1 éve tag,
folyamatosan frissülő honlap)
Beszállítói integrátorok: beszállítói
múlttal rendelkező nagyvállalatok,
Mikro-, kis- és középvállalkozások;
Beszállító vállalkozások: beszállítói
múlttal rendelkező, vagy a támogatás
révén beszállítóvá váló mikro-, kis- és
középvállalkozások (Feldolgozóipari
tevékenység, és/vagy a fejlesztés e
tevékenységhez kapcsolódik; az
integrátorvállalkozás a beszállító

Piacra jutás támogatása (piacképes termék, export árbevétel
növekedési potenciál, székhely, telephely fejletlenebb régiók
valamelyikében legyen bejegyezve).

2015.
Április

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás
nyújtásának támogatása.

2015.
Július

Mind az integrátor, mind a beszállító vállalkozások fejlődnek a
támogatás révén vásárolt eszközökkel, berendezésekkel,
infrastrukturális fejlesztésekkel.

2015.
Július

vállalkozásokkal közösen megvalósuló
projekttel pályázik. )
GINOP –
1.3.4.
GINOP –
1.3.5.

Turisztikai szervezetek (TDM)
fejlesztése
Nemzeti turisztikai marketing és
keresletösztönző program

Meghirdetve
Meghirdetve

Kutatásról, technológiafejlesztésről és innovációról szóló 2. prioritás
Kód

Név

GINOP –
2.1.6.

Vállalatok
önálló
K+F+I
tevékenységének támogatása

GINOP –
2.1.7.
GINOP
2.1.2

Prototípus, termék-, technológiaés szolgáltatásfejlesztés
Vállalatok
együttműködésben
végzett K+F+I tevékenységének
támogatása
Iparjog

GINOP –
2.1.3.
GINOP –
2.1.4.

Innovációs voucher

GINOP –
2.1.5.

Innovációs ökoszisztéma (start-up
és spin-off)

Kedvezményezettek köre


Vállalkozások

Pályázat célja

Megjelenés

A támogatás célja a vállalkozások versenyképességének és K+I
tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy
növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli,
prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési
tevékenysége.

2015.
Augusztus

Meghirdetve









Vállalkozások
Kutatóhelyek
és ezek konzorciumai
Vállalkozások
Magánszemélyek- korlátozásokkal
Közfinanszírozású kutatóhelyek
KKV-k
Magánszemélyek




Vállalkozások,
Közfinanszírozású kutatóhelyekfelsőoktatási intézmények
MTA (kutatóintézetek, központok)



Vállalkozás-vállalkozás vagy vállalkozás-kutató helyek
együttműködésében rejlő szinergiák, együttműködések
támogatása.
Szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi szellemi tulajdon
védelmét szolgáló oltalomszerzési és oltalom fenntartási
tevékenységének támogatása.
Technológiai
innovációs
projektek
megvalósításának
támogatása. Valamely K+F eredmény eddig nem ismert
alkalmazása, illetve a piacon elérhetőhöz képest új, azaz eddig
nem ismert, vagy az eddig ismertekhez képest lényegesen
módosított,
kedvezőbb
tulajdonságokkal
rendelkező
technológia, termék vagy szolgáltatás kifejlesztése.
4 egymásra épülő alprogram, technológiai inkubátorok
felállítása, ötletek szűrése, azt követően technológiai
inkubátor szűrőjén átment vállalkozások támogatása.

2015.
December
2015.
Július
2015.
December

2015.
Október

GINOP –
2.1.1.

Vállalatok
önálló
tevékenységének
támogatása (kombinált)

K+F+I



Vállalkozások

GINOP –
2.2.1.

K+F Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések
integrált
projektek



K+F Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések - társadalmi
kihívások



GINOP –
2.3.1.

Nemzetközi
fejlesztése

GINOP –
2.3.2.

Stratégia K+F műhelyek kiválósága









Közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyek,
Vállalkozások
Az előbbiek által létrehozott
együttműködések
Közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyek,
Vállalkozások
Az előbbiek által létrehozott
együttműködések
Vállalkozások,
Költségvetési szervek és intézményei,
Non-profit szervezetek,
Közalapítvány,
Egyházi felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási intézmények,
Közfinanszírozású és non-profit
kutatóhelyek

GINOP –
2.3.3.

K+I Infrastruktúra megerősítése –
nemzetközivé válás, hálózatosodás



Költségvetési szervek és intézményei

GINOP –
2.3.4.

Felsőoktatási
és
Ipari
Együttműködési Központ - Kutatási
infrastruktúra fejlesztése





Vállalatok,
Közfinanszírozású kutatóhelyek
Ezek konzorciumai

GINOP –
2.2.2.

K+F

kapcsolatok







Vállalkozások, beleértve beszállítók a már meglévő, piacképes
termékeiket (beleértve alkatrész vagy részegység),
szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a
továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák, és
beindíthassák, és a vállalkozások a továbbfejlesztett
termékeke piaci bevezetését megvalósítsák.
K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
program
alprogramjainak megvalósítása (top down projektek).

2015.
December

Globális, társadalmi problémákra fókuszált, nemzeti
intelligens szakosodási stratégiában megjelenő irányok
mentén komplex, jövőbemutató megoldások kidolgozásának
támogatása. (top down projektek)

2015.
Július

KTIA alapjaira épülő programok (Kétoldalú TÉT, Horizon2020,
korábbi
Bonusz, EU _KONZ)

2015.
December

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.
A kutatás-fejlesztési szektor tudományos-kiválósági alapokon
nyugvó versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a
hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának
fejlesztése, korszerűsítése. (Horizon2020 képessé tétel is a
fókuszban)
Együttműködési központok eszközökkel és az ahhoz szükséges
terekkel, valamint képzett személyzettel való ellátása,
amelyek szervesen integrálódnak egy-egy egyetem műszaki
beállítottságú karához. Az így kiépülő K+I együttműködési
központokat.

2015.
Július

2015.
Július

2015.
Július

2015. Október

GINOP –
2.3.6.

ELI
lézer
kutatóközpont
megvalósítása
(ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázis

Meghirdetve

Infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás (Kombinált)
Kód
GINOP –
3.1.1/
Kombinált

Név

Kedvezményezettek köre

GINOP –
3.1.2./
Kombinált

Oktatási intézmények és IKT
vállalkozások közötti
együttműködés ösztönzése és
támogatása
IKT cégek által előállított termékek
és szolgáltatások piacosításának
célzott támogatása

GINOP –
3.1.3./
Kombinált

IKT
start-up
vállalkozások
nemzetközi megmérettetésének
támogatása



GINOP –
3.1.4./
Kombinált

Az informatikai ágazatban működő
mikro-, kis- és középvállalkozások
nemzetközi
piacokra
való
belépésének támogatása
Infokommunikációs
motivációs,
szemléletformáló
és
kompetenciafejlesztő
program
KKV-knak
Vállalati folyamatmenedzsment és
e kereskedelem támogatása



GINOP –
3.2.1.

GINOP –
3.2.2./
Kombinált

Pályázat célja

Megjelenés
Meghirdetve



IKT mikro-, kis- és középvállalkozások
(TEÁOR főtevékenység szerint; minimum
1 lezárt év, 1 fő létszám, vidéki telephely
és foglalkoztatott)
Két évnél nem régebben alapított vagy
induló IKT mikró-, kis és
középvállalkozások (TEÁOR
főtevékenység szerint; minimum 1 fő
létszám, vidéki telephely és
foglalkoztatott)
Legalább már két éve működő IKT
mikro-, kis- és középvállalkozások
(TEÁOR főtevékenység szerint)

Újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és
szolgáltatássá fejlesztésének, bevezetésének és üzleti
hasznosításának elősegítése.

2015.
Július

Induló IKT vállalkozások számára nemzetközi
rendezvényeken, versenyeken, innovációs pályázatokon való
részvétel támogatása.

2015.
Szeptember

Hazai IKT vállalkozások külföldi terjeszkedésének támogatása,
célzott programmal annak érdekében, hogy minél teljesebb
mértékben ki tudják aknázni nemzetközi lehetőségeiket,
növelve ez által a külpiaci versenyképességüket.

2015.
Szeptember

Meghirdetve



Mikro-, kis- és középvállalkozások
(agrárszektor kivételével; minimum 1
lezárt év, 1 fő, vidéki telephely és
foglalkoztatott)

Hazai kkv-k hatékonyságának és jövedelemtermelő
képességének erősítése infokommunikációs megoldások (VIR,
CRM, döntéstámogató megoldások stb.) hatékony
alkalmazása révén és az elektronikus kereskedelmi

2015.
Július

GINOP –
3.2.3./
Kombinált

Vállalati
fejlesztések
támogatása

mobilalkalmazás
bevezetések



GINOP –
3.2.4./
Kombinált

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS)
vállalati
szolgáltatások,
IKT
megoldások fejlesztésének és piaci
bevezetésének támogatása
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS)
vállalati szolgáltatások, és egyéb
korszerű IT megoldások terjesztése
és bevezetése a kkv-k körében



GINOP –
3.2.5./
Kombinált

GINOP –
3.3.1.
GINOP –
3.3.2.
GINOP –
3.4.1./
Kombinált
GINOP –
3.4.2./
Kombinált
GINOP –
3.4.3./
Kombinált
GINOP –
3.4.3./
Kombinált

és

Közösségi internet hozzáférési
pontok fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk bővítése
Online kormányzati, közigazgatási
és e-egészségügyi szolgáltatások
terjedésének elősegítése
Újgenerációs NGA és körzethálózatok fejlesztése
Intézmények
hálózati
hozzáféréseinek, kapcsolatainak
fejlesztése
Kormányzatok
hálózatok
konszolidációja,
kapacitásának
teljesítményének növelése
Kormányzatok
hálózatok
konszolidációja,
kapacitásának
teljesítményének növelése



Mikro-, kis- és középvállalkozások
(agrárszektor kivételével; minimum 1
lezárt év, 1 fő, vidéki telephely és
foglalkoztatott)
IKT szolgáltató cégek (meglévő ügyfélkör
és/vagy felhő szolgáltatási bevétel,
minimum 1 lezárt év, 1 fő, vidéki
telephely)
Mikro-, kis- és középvállalkozások
(agrárszektor kivételével; minimum 1
lezárt év, 1 fő, vidéki telephely és
foglalkoztatott)

forgalmának növelése érdekében elektronikus értékesítést
támogató megoldások terjesztése révén.
Versenyképességet
javító
és
vállalati
tevékenységdiverzifikációt segítő kreatív mobilalkalmazások
fejlesztésének és bevezetésének támogatása.
Internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és
eszközök használatára épülő számítási felhő alapú informatika,
vagyis „cloud computing” megoldások piaci fejlesztésének
támogatása.
Vállalati hatékonyság, így a versenyképesség növekedése
érdekében ösztönözni kell a vállalkozásokat a felhőalapú és
egyéb e-szolgáltatások bevezetésére és használatára voucher
és egyéb nem hagyományos támogatási formák
alkalmazásával.

2015.
Július

2015.
Július

2015.
November

2016.
február
2016.
április


IKT vállalkozások (TEÁOR főtevékenység
szerint)

NGA és NGN fehér foltok felszámolása, az új generációs
szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése.

2015.
Július
Meghirdetve

Meghirdetve

2016.
október

Energiáról szóló 4. prioritás
Kód
GINOP –
4.1.1.
GINOP –
4.1.2.
GINOP –
4.1.3.

Név

Kedvezményezettek köre

Épületenergetikai fejlesztések



KKV-k

Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással kombinálva
Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal



KKV-k



KKV-k

Pályázat célja

Megjelenés

Üzemeltetési költségek csökkentése, üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentése.
Üzemeltetési költségek csökkentése, üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentése.

2015.
Június
2015.
Június

Üzemeltetési költségek csökkentése, üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentése.

2015.
Június

Foglalkoztatásról szóló 5. prioritás
Kód
GINOP –
5.1.1
GINOP –
5.1.2.
GINOP –
5.1.3.
GINOP –
5.1.4.
GINOP –
5.1.5.
GINOP –
5.2.1.
GINOP –
5.2.2.

Név

Kedvezményezettek köre

Pályázat célja

Megjelenés

Út a munkaerőpiacra

Meghirdetve

Társadalmi célú vállalkozások
ösztönzése – támogató
szolgáltatások
Társadalmi célú vállalkozások
ösztönzése
Tranzitfoglalkoztatási programok
támogatása
Nem állami szervezetek
munkaerő-piaci szolgáltatásainak
támogatása
Ifjúsági Garancia

Meghirdetve

Fiatalok vállalkozó válásának
ösztönzése

2016.
február
2016.
április
2016.
április
Meghirdetve
Meghirdetve

GINOP –
5.2.3.
GINOP –
5.2.4.
GINOP –
5.2.5.
GINOP –
5.3.1.
GINOP –
5.3.2.

GINOP –
5.3.3.
GINOP –
5.3.4.
GINOP –
5.3.5.
GINOP –
5.3.6.
GINOP –
5.3.7.
GINOP –
5.3.8.

Fiatalok vállalkozóvá válása –
Vállalkozás indítási költségeinek
támogatása
Gyakornoki program pályakezdők
támogatása
Gyakornoki program – Támogató
szolgáltatások
A
rugalmas
foglalkozatás
elterjesztése
a
konvergencia
régiókban
A
rugalmas
foglalkoztatás
elterjesztése
a
konvergencia
régiókban - Rugalmas családbarát
foglalkoztatási
módszere
bevezetése a munkáltatóknál
Jogszerű foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás támogatása
A
munkahelyi egészség
és
biztosítás fejlesztése
Munkaerő-piaci
alkalmazkodóképesség fejlesztését
célzó tematikus projektek
Vállalati
felelősségvállalás
ösztönzése és állásfeltartás
Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

2016.
március


KKV-k

Gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez
való hozzájárulás (gyakornokok bére, biztosítása stb.)

2015.
Szeptember
Meghirdetve
Meghirdetve



KKV-k

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia
régiókban- Rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek
bevezetése a munkáltatóknál.

2016.
január

Meghirdetve
2016.
február
2016.
június
2016.
május
2016.
november
2016.
december

Munkahelyi
bölcsődék
létrehozásának támogatása

A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
Kód
GINOP –
6.1.1.

Név
Alacsony
képzettségűek
közfoglalkoztatottak képzése

Kedvezményezettek köre
és

Pályázat célja
Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők
részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és

Megjelenés
2015.
július

kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő
kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthető
személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos
jelleggel összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.
GINOP –
6.1.2.

A digitális szakadék csökkentése





GINOP –
6.1.3.
GINOP –
6.1.4.
GINOP –
6.1.5.
GINOP –
6.1.6.
GINOP –
6.2.1.
GINOP –
6.2.2.
GINOP –
6.2.3.

Felnőttképzési törvény rendelkezései
szerint engedéllyel rendelkező képző
intézmények
A célcsoport a munkavállalási korú,
digitálisan írástudatlan felnőtt népesség,
különösen
az
alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők.
Az
intézkedés a hátrányos helyzetű,
digitálisan írástudatlan, munkaképes
korú személyeket célozza, függetlenül
attól, hogy az ország területén hol élnek,
de előnyt élveznek a leszakadt térségek
kistelepülésének lakói.

Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Munkaerő-piaci
kulcskompetenciák fejlesztése
Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalatok
munkavállalói
számára
Munkahelyi képzések támogatása
kisés
középvállalatok
munkavállalói számára
Részvétel az OECD Felnőttek
Képesség- és Kompetenciamérése
programjában (PIAAC)
A szakképzést végzettség nélkül
elhagyók számának csökkentése
A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése

A digitálisan írástudatlan csoportok számára a digitális
alapkompetencia, mint az egyik legfontosabb munkaerőpiaci
kulcskompetencia fejlesztése. Mindezek elérése érdekében
fontos cél az IKT eszközök használatára való motiválás és az
internet használat igénybevételének megteremtése, a
digitális
jártasság
fejlesztése
minden
hátrányos
helyzetű célcsoport számára, illetve a közösségi internet
szolgáltató helyek használatára való ösztönzés.

2015.
március

A konstrukció célja a felnőtt lakosság idegen nyelvi kompetenciáinak 2015.
fejlesztése.
április
2016.
július
2016.
október
2016.
október


Szak- és felnőttképzési intézmények

A vizsgálathoz
finanszírozása

kapcsolódó

költségek

egy

részének

2015.
március
Meghirdetve
2016.
május

GINOP –
6.2.4.

A 21. századi szakképzés és
felnőttképzés
minőségének,
valamint tartalmának fejlesztése

2016.
március

A turizmusról szóló 7. prioritás
Kód
GINOP –
7.1.1.
GINOP –
7.1.2.
GINOP –
7.1.3.
GINOP –
7.1.4.
GINOP –
7.1.5.
GINOP –
7.1.6.
GINOP –
7.1.7.

Név
Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása
Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése
Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése
Világörökség helyszínek fejlesztése
Kulturális tematikus hálózatos fejlesztése

Megjelenés
Meghirdetve
Meghirdetve
Meghirdetve
2016.
április
2016.
február
2016.
június
2016.
augusztus

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás
Kód
GINOP –
8.1.1.
GINOP –
8.1.2.

Név
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel
K+F+I viszont garancia program

Megjelenés
2016.
március
2016.
augusztus

GINOP –
8.1.3./A
GINOP –
8.1.3./B
GINOP –
8.2.1. 3.1.4.
GINOP –
8.2.3.
GINOP –
8.2.4.
GINOP –
8.3.1.
GINOP –
8.3.2.
GINOP –
8.3.3.
GINOP –
8.3.4. –
1.2.3.
GINOP –
8.3.4. –
1.2.6.
GINOP –
8.5.4. –
4.1.1.
GINOP –
8.6.1.
GINOP –
8.6.4.
GINOP –
8.6.4./
Kombinált
GINOP –
8.8.1.

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

2016.
szeptember
2016.
szeptember
Meghirdetve

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

2016.
szeptember
2016.
július
2016.
március
2016.
augusztus
2016.
szeptember
2016.
július

Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

2016.
július

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel

2016.
július

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke
Infokommunikációs technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel
Mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességét növelő hitel
KKV versenyképesség viszont garancia program
KKV versenyképesség kockázati tőkeprogram

2016.
augusztus
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével finanszírozott
2016.
kombinált hitel
június
2016.
Megújuló alapú zöldáram termelés elősegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott kombinált hitel
december
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel

2016.
szeptember

