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Új Magyarország Fejlesztési Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) :

 Gazdaságfejlesztési OP (GOP)

 Közlekedésfejlesztési OP (KözOP)

 Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP)

 Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)

 Környezet és energia OP (KEOP)

 Közép-magyarországi régió OP (KMOP)

 Konvergencia régiók OP (6 db)

 Államreform OP (ÁROP)

EU pályázatok rendszere 



Komplex vállalati technológia fejlesztés 
 GOP-2009-2.1.1./A: 1-50mFt (Normatív pályázat!!!); GOP-2009-2.1.1./B: 20-

150 mFt; GOP-2009-2.1.1./C: 150-400 mFt
Komplex vállalati technológia fejlesztés a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 

 GOP-2009-2.1.2./B: 20-150 mFt 
 GOP-2009-2.1.2./C: 150-500 mFt

Jelenleg elérhető pályázatok KKV számára:
Informatikai pályázatok (GOP-2.2.1.; 2.2.3.)
Magas foglalkoztatási hatású projektek támogatása (GOP-2.1.3.);
Összes K+F-es pályázat nyitva!
Vállalati innováció támogatása (GOP-1.3.1./A, KMOP-1.1.4.);
Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a 

státusz megerősítése érdekében (GOP-1.3.3.);

Vállalkozások (KKV-k) számára kiemelt 
pályázatok



Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek (min. 1 fő alkalmazott)
Keretösszeg:  GOP 8 mrd Ft; KMOP: 3,63 mrd Ft
Támogatás mértéke, összege: max. 45% (K+F projekttámogatás); 15-350 M Ft
Vállalási feltételek:
 kifejlesztett termék, szolgáltatás, technológia értékesítéséből származó árbevétele eléri a támogatás min. 30 %-át.
Támogatható tevékenységek:
 Kísérleti fejlesztés
 Marketing
Benyújtás: 2009. március 16. – 2010. február 15.; KMOP: 2009. március 16. – 2009. augusztus 31.

GOP-2009-1.3.1./A; 
KMOP-2009-1.1.4. 

Vállalati innováció támogatása



Pályázók köre: vállalkozások méretkötöttség nélkül (min. 1 fő alkalmazott)
Keretösszeg:  2 mrd Ft
Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 15-400 M Ft
Vállalási feltételek:
 beszállítói árbevételének összege eléri az igényelt támogatás min 30%-át és 
 a beszállítói tevékenységből származó árbevétele 40%-a legyen az éves nettó árbevételnek
Támogatható tevékenységek:
 K+F projekttámogatás:

– Fejlesztők, technikusok munkabére
– Anyagjellegű ráfordítások 
– Szabadalmak és egyéb immateriális javak 

 Új eszközök beszerzése
 Ingatlan/infrastruktúra építés, bővítés fejlesztés
 Marketing
 Minőség és egyéb irányítási rendszerek bevezetése, tanúsíttatása

GOP-2009-1.3.3. 
Technológiai innováció ösztönzése 

beszállítóknak



Pályázók köre: vállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) – kettős 
könyvvitelt vezető

Rendelkezésre álló keret: 9 mrd Ft
Támogatás mértéke, összege: max. 5-35%; 200-1500 m Ft
Jogosultsági feltétel: 
• Induló vállalkozások is támogathatók;
• Minimális projekt összköltség 1,5 mrd Ft;
• Minimum 25 új munkahely teremtése (konvergencia régióban);
Támogatható tevékenységek: U.a. mint 2.1.1/B/C + munkabér
Benyújtás: 2009. március 9. – 2009. december 31.

GOP-2009-2.1.3. Magas 
foglalkoztatási hatású projektek 

komplex támogatása



Vállalati folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem támogatása 

(GOP-2009-2.2.1.)

Keretösszeg: GOP-2009-
2.2.1.: 2,5 Mrd; (KMOP-2009-:1,22; Mrd Ft)

Minimum és maximum 
elnyerhető támogatás: 1-10; KMOP: 1-15 M Ft

Pályázók köre: Kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; szövetkezetek; egyéni vállalkozók; gazdasági kamarák; 
vállalkozások érdekképviseleti szervezetei

Támogatható 
tevékenységek köre:

• Vállalati CRM, értékesítési terület; Gyártási terület; HR és bérszámfejtés; Kontrolling és 
döntéstámogatás; Beszerzési - Logisztikai terület; Táv- és csoportmunka támogatás; Pénzügyi, 
számviteli terület; Internetes megjelenés - vállalati portál; Internetes értékesítés - vállalati 
webáruház;

Támogatás mértéke: maximum 50% (KMOP: 35%)
Benyújtás: 2009. augusztus 31-től 2009. december 31.-ig lehetséges
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K
eretösszeg: GOP-2009-2.2.3.: 1,97 Mrd Ft (KMOP nincs tükörpályázat)

M
inimum és maximum elnyerhető támogatás: 5-25MFt

P
ályázók köre: ua. 2.2.1.

T
ámogatható tevékenységek köre:

• Integrált vállalatirányítási, szervezeti menedzsment rendszer bevezetése; 
elektronikus iratkezelés; munkafolyamat irányítási rendszer; táv- és 
csoportmunkát támogató rendszer; B2C –C2C alapú virtuális 
bevásárlóközpontok, elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és 
beindítása; vállalatok informatikai rendszerének összekapcsolása; 
szervezetfejlesztés, üzleti folyamatok újraszervezése (BPR). 

Támogatás mértéke: maximum 50%
Benyújtás: 2009. augusztus 31-től 2009. december 31.-ig lehetséges

Vállalati folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem komplex 

támogatása (GOP-2009-2.2.3.)



 GOP vállalási feltételek (visszamenőleges hatályú) enyhítése;

 GVOP-s vállalási feltételek GOP-pal összhangban történő enyhítése;

 Biztosítékadási feltételek enyhítése;

 Előleg 25% helyett 40% (2.1.1./A esetében is!);

 Támogatási intenzitások emelése 50%-ra (33 LHH-ban akár 70%)

Gazdasági válság hatásait 
enyhítendő intézkedések



 Jogosultsági (beugró) feltétel enyhítése – árbevétel alakulása elmúlt 2 évben;
 Ingatlan részarány emelése 30%-ra (33 LHH 50%);
 Ingatlanbérleti díj elszámolhatósága;
 Új konstrukció a kiemelten munkahelyteremtő projektek számára (GOP-

213);
 Normatív pályázat támogatási összegének emelése 20 mFt-ról 50 m Ft-ra 

(GOP-2009-211/A);
 ROP: új pályázat- telephely-fejlesztés;
 Új illetve, módosított hitelkonstrukciók;

Gazdasági válság hatásait 
enyhítendő intézkedések 2.



Regionális operatív programok pályázatai:

 Vállalati telephelyfejlesztés 10-100 m Ft (lezárult)
 Vállalati ipartelepítés 100-1000 m Ft
 Regionális Válságkezelő Alap
 Ipari Park, inkubátorház, iparterület fejlesztés
 Klaszterfejlesztés (III. negyedév)
 Vállalati tanácsadás (III. negyedév)

További EU-s pályázatok



GOP+KMOP forrás: 133,6 Mrd Ft (UM Mikrohitel A,B; UM KKV Beruh. Hitel, UM. KKV Forgóeszközhitel)
MikrohitelCélja: a nem bankképes mikrovállalkozások forráshoz juttatásaFeltételek kedvező változása 2008. októberében:
 Maximálisan felvehető hitelösszeg emelkedett 6 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra. 
 Futamidő emelkedett: max. 5 évről max. 10 évre.
 Hitelt felvevők köre kibővült, a  hitelt már olyan mikrovállalkozás is igénybe veheti, amelyiknek bankkal szemben 1 hónapja nem volt hiteltartozása.Elérhetőség:A programban részt vevő pénzügyi közvetítők listája megtalálható a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. www.mvzrt.hu honlapján.

Hitelprogramok 1.

http://www.mvzrt.hu/


Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram (GOP+MFB forrás: 50 Mrd Ft)10-100 millió Ft közötti beruházási hitelek kis- és középvállalkozásoknak. 
Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram(GOP+KMOP+MFB forrás: 140 Mrd Ft)1-200 millió Ft összegű éven túli lejáratú forgóeszközhitel kis- és középvállalkozásoknak. A hitel felvételéhez saját erő nem szükséges.
MFB hitelprogramok (agrárfejlesztési, élelmiszeripari, gazdaságélénkítési, egyéb lásd: www.mfb.hu )

Hitelprogramok 2.

http://www.mfb.hu/


Az innovatív kis- és középvállalkozások finanszírozása

A GAP analízis által meghatározott beavatkozási 
területek a KKV-ék finanszírozásában
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JEREMIE Portfoliógarancia

Az MV Zrt. a pénzügyi közvetítők 
meghatározott portfoliójára automatikus 

garanciát nyújt, bizonyos mennyiségű 
minősített hitel erejéig

Bank, 
Pénzügyi vállalkozás

A közvetítő hitelenként
 „elsőbbségi kielégítési jogot”
 állapít meg  a hitel egy részére

MV Zrt. által 
garantált rész

„elsőbbségi 
rész”

közvetítő kockázati része

Az MV Zrt. a hitelekre
automatikus

garanciát vállal

KKV

KKV KKV KKV

KKV



JEREMIE
Kockázati Tőke Programok

MV Zrt. által létrehozott
”co-investment” alap

KKV KKV KKV

Magántulajdonú
alapkezelő

Magán-
befektető

Magán-
befektető

Magán-
befektető KKV KKV KKV KKV

Magántulajdonú
alapkezelő

Az MV Zrt., mint Holdingalap vegyes 
tőkealapokat hoz létre magánbefektetőkkel, 

vagy a befektetőkkel ügyletenként 
társbefektetéseket végez 

Közös tőkealap
70% állami tőkével



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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