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Megjelent a GINOP 2015. évi pályázati menetrendje
A szeptember 29-én, a kormányzati portálon megjelent közleményt, valamint másnap a
Pályázatírók és Projektmenedzserek Országos Szövetsége (PÁTOSZ) által szervezett pályázati
konferencia minisztériumi előadói által is elmondottakat követően a kormányzat módosította a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a GINOP 2015. évre szóló fejlesztési keretét.
A Magyar Közlöny október 6-i számában közzétett 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozat alapján az
idei évben mintegy 30 pályázat jelenik meg a GINOP keretében, amelyekből várhatóan mintegy a
felére nyújthatnak be pályázatot közvetlenül a vállalkozások.
A módosított fejlesztési keret szerint nem kerülnek kiírásra az idei évben a kombinált
hiteltermékekkel megjelenő vállalkozói épületenergetikai, valamint az informatikai pályázati
felhívások az uniós szabályozás késedelme miatt.
A következő nagyobb érdeklődésre számot tartó pályázatok a beszállítói, a prototípus-, termék-, és
technológiafejlesztési, a gyakornoki program, valamint a munkahelyi kompetenciafejlesztési
felhívások lesznek.
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük azokat a pályázati
megjelennek, és amelyek még nyitva állnak a pályázók előtt.
Felhívás
azonosító

Felhívás neve

felhívásokat, amelyek

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

az

idén

Meghirdetés
tervezett
ideje

1. prioritás: A Kis- és Középvállalkozások versenyképességének javítása
GINOP-1.2.2

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

GINOP-1.2.4

30

június

Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek
megújítása

6

november

GINOP-1.2.5

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

4

november

GINOP-1.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása

5

június

GINOP-1.3.2

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása

2

december

GINOP-1.3.3

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatása

20

október

GINOP-1.3.4

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

2

október

2. prioritás: Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
GINOP-2.1.1

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

50

augusztus

GINOP-2.1.3

Iparjog

1

augusztus

GINOP-2.1.4

Innovációs voucher

3

december

GINOP-2.1.5

Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

5

november

GINOP-2.1.7

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

20

október

GINOP-2.2.1

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

50

szeptember

GINOP-2.3.1

Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

3,5

december

GINOP-2.3.2

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

40

szeptember

GINOP-2.3.3

Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés,
hálózatosodás

20

augusztus

GINOP-2.3.4

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási
infrastruktúra fejlesztése

25

november

5. prioritás: Foglalkoztatás
GINOP-5.1.3

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

6

december

GINOP-5.2.4

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

15

november

GINOP-5.3.2

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése – rugalmas, családbarát
foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

5

december

GINOP-5.3.4

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

2

december

2,5

december

6. prioritás: Foglalkoztatás
GINOP-6.1.4

Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése

A cikket az Econoserve Pályázati Kft. (www.econoserve.hu) készítette a 1716/2015 (III.24). Korm. határozat (Magyar
Közlöny 144. szám) alapján.

További tájékoztatást a kamara honlapján, vagy a következő elérhetőségeinken
nyújtunk: www.econoserve.hu; +36 1/212 49 72; palyazat@econoserve.hu.

