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A FEJLESZTÉSPOLITIKA  

UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 

EU 

•EU 2020 stratégia (2010-2020) 

•11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó stratégia 

EU  

Koh. Pol. 

•Kohéziós politika rendeletei (2014-2020) 

•Szabályok és a 11 tematikus cél magvalósítása >> ERFA, ESZA, KA beruházási prioritások 
gyűjteménye a célokhoz igazítva 

HU 

Koh. Pol. 

•Partnerségi megállapodás (2014-2020)  >> PM Pozíciós papír (COM) 

•Nemzeti Reform Program (évente)  >> Országspecifikus ajánlások 

•Hazai stratégiai dokumentumok 

OP 

•Prioritás tengelyek          OP módszertani segédlet 

•Kiválasztott beruházási prioritások        Formális és informális visszajelzések 

• Intézkedések >> akciók 
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OPERATÍV PROGRAMOK 
FORRÁSALLOKÁCIÓ 
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TERVEZETT PRIORITÁS TENGELYEK 

Modern üzleti 
infrastruktúra 

Vállalkozói kultúra 

Hálózatosodás, 
piacra jutás 

K+I infrastruktúra és 
kapacitás 

megerősítése 

Vállalati K+I 

Stratégiai K+I 
együttműködések 

Versenyképes IKT 
szektor 

Digitális gazdaság 

Digitális felzárkózás 

Szélessávú hálózat és 
hozzáférés 

Természeti és 
kulturális örökség 

megőrzése 

Vállalati 
energiahatékonyság 
és megújuló energia 

Foglalkoztatási 
programok 

Gyakornoki 
programok 

Munkahelyi 
rugalmasság 

Képzés és átképzés 

KKV K+I IKT Tu- 

rizmus 

Ener- 

gia 

Fogl., 

Képzés 

Pénzügyi eszközök 
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Intézkedés Cél 

Vállalkozói kultúra 
fejlesztése 

Vállalkozói tapasztalatszerzés, tanácsadás, mentorálás 
Új vállalkozások számára háttér-infrastruktúra 
biztosítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Az üzleti infrastruktúra (pld. ipari parkok, tudásparkok) 
szolgáltatási színvonalának emelése 

Kapacitás bővítés 
támogatása 

Komplex vállalkozásfejlesztési támogatások, a termék 
és szolgáltatásbővítéssel a piacuk bővülhet 

Vállalkozások 
hálózatosodásának és piacra 
jutásának elősegítése 

A klaszter sikeres tevékenységnek támogatása 
A szükséges know-how-hoz és technológiához való 
jutás segítése 
Integráció elősegítése a nemzetközi 
munkamegosztásba, piacépítés 

KKV 
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Intézkedés Cél Célszereplők 

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 

Vállalati K+I tevékenység 
intenzitásának ösztönzése 

K+I aktivitás ösztönzése a tudás- 
és  technológia-intenzív 
vállalkozások körében 

Innovatív (start up és spin off) kkv-k 
Helyi gazdasága integrálódó 
társaságok 
„Feltalálók” 
KKV-k 

Stratégiai K+I 
együttműködések és 
kezdeményezések 
támogatása 

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

Innovatív vállalkozások 
Közfinanszírozású kutatóhelyek 
Nonprofit kutatóhelyek 

K+I 
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Intézkedés Cél Célszereplők 

Versenyképes IKT szektor 
Nemzetközi 
versenyképesség erősítése 

IKT szektor vállalkozásai, 
vállalatai 

Digitális gazdaság 
Infokommunikációs 
termékek és szolgáltatások 
alkalmazásának támogatása 

KKV 

Újgenerációs szélessávú 
hálózatok és hozzáférés 
fejlesztése 

Legalább 30 Mb/s 
sávszélességre alkalmas 
szélessávú infrastruktúra 
biztosítása 

Magyarország területén 
tevékenykedő piaci 
szereplők 

IKT 
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Intézkedés Cél Célszereplők 

Vállalati 
energiahatékonyságot célzó 
beruházások támogatása 

Alacsony 
energiahatékonyságú 
infrastruktúrával rendelkező 
vállalkozások 

KKV 

Energetika 
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Turizmus 

Intézkedés Cél Célszereplők 

Természeti és kulturális  
örökség megőrzése 

Megnövekedett turisztikai 
költés a természeti és 
kulturális örökségek 
gazdaságilag fenntartható, 
a környezettel 
harmonikusan 
megvalósuló fejlesztése 
révén 

Turisztikai kkv-k 
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TOVÁBBI MENETREND 

OP egyeztetése az 
Európai Bizottsággal 

1) Akciótervek 

2) Konstrukciók 
kidolgozása 

Operatív Programok 
elfogadása 

Pályázati programok 
indulása 
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET! 


