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A PMKIK pályázatfigyelési szolgáltatása: 
pmkik.hu 



 
 
 

Magyarország tervezési-statisztikai régiói 2018-tól 
 
 



A 2021-2027 programozási időszakra 
vonatkozó kohéziós források 

Magyarország Partnerségi Megállapodása (PM)  
a 2021-2027 időszakra vonatkozó kohéziós források felhasználásáról: 

 
 

Nyolc régióink közül hét a „kevésbé fejlett” régiókategóriába tartozik. 
 
GDP/fő PPS értéke alapján régóink közül csak Budapest haladja meg 
az EU27-átlagot. 
 



A 2021-2027 programozási időszakra 
vonatkozó kohéziós források 

Magyarország Partnerségi Megállapodása (PM)  
a 2021-2027 időszakra vonatkozó kohéziós források felhasználásáról: 

 
Összesen több mint 9000 milliárd forint keretösszeg: 
-Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
-Európai Szociális Alap+ (ESZA+),  
-Kohéziós Alap (KA),  
- Igazságos Átmenet Alap (IÁA),  
-Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap (ETHAA).  

 
 



Az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2021/1060 EU rendelete  

A 2021-27-es költségvetési-programozási időszakra meghatározott 
öt uniós szakpolitikai célkitűzés (PO): 

 
PO1: Versenyképesebb és intelligensebb Európa: 
(Intelligens Szakosodási Stratégiára (S3) alapítottan) 

 

1. Kutatási, fejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztése 
2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének fokozása 
3. Digitális technológiák integráltsági szintjének javítása 



Az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2021/1060 EU rendelete  

A 2021-27-es költségvetési-programozási időszakra meghatározott 
öt uniós szakpolitikai célkitűzés (PO): 

 

PO2: Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa 
 

PO3: Jobban összekapcsolt Európa 
 

PO4: Szociális Európa 
 

PO5: A polgárokhoz közelebb álló Európa 
 

 
 



Operatív programok 
a 2021-2027 programozási időszakban  

  Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 
 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz  
    (GINOP Plusz) 
 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz     

(KEHOP Plusz) 
 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) 
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
 Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz) 

 



 
 

Magyarország regionális támogatási térképe 
(2022-2027) 

 
 Az Európai Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es 

időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 
2022. január 1-től alkalmazandó regionális állami támogatási 
szabályozást tartalmazó iránymutatását.  

Az új regionális iránymutatás alapján az  Európai Bizottság 2021. 
szeptember 16-án jóváhagyta Magyarország 2022. január 1. és 2027. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási 
térképét. 



 
 

1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozat 
a 2022-2027-es időszakban alkalmazandó regionális 

támogatási térkép koncepciójáról 
 a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és Pest tervezési-

statisztikai régiókban nagyvállalkozás esetén a maximális támogatási intenzitás 
50%, 

b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 
nagyvállalkozás esetén a maximális támogatási intenzitás 30% legyen, 

c) a maximális támogatási intenzitás a regionális támogatási térképen 
meghatározotthoz képest kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető, 

d) az Igazságos Átmenet Alapból (Just Transition Fund) támogatható térségekben - 
Heves megyében, Baranya megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - 
bármilyen állami forrásból nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás az 
a) és c) alpont szerinti maximális intenzitáson túl további 10 százalékponttal 
növelhető; 

 



 
Maximális támogatási intenzitások a 2022. január 1-től 

hatályos regionális támogatási térkép (2022-2027) alapján 
Magyarországon 

 
 

Tervezési-statisztikai 

régiók 

Nagyvállalkozások Középvállalkozások Kisvállalkozások Mikrovállalkozások 

Észak-Magyarország 50% 60% 70% 70% 

Észak-Alföld 50% 60% 70% 70% 

Dél-Alföld 50% 60% 70% 70% 

Dél-Dunántúl 50% 60% 70% 70% 

Pest 50% 60% 70% 70% 

Közép-Dunántúl 30% 40% 50% 50% 

Nyugat-Dunántúl 30% 40% 50% 50% 

Budapest - - - - 



 
 

GINOP-Plusz tervezett prioritásai 
 

 
 

Azonosító Cím 

1. Vállalkozásfejlesztés 

Célkitűzés: A kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása 

2. Kutatás, fejlesztés, innováció 

Célkitűzés: 1. A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák 
bevezetése 

2. Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz 

3. Fenntartható munkaerőpiac 

Célkitűzés: 1. A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok és 
a tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot 

2. A nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítása, a munka és a magánélet megfelelőbb 
egyensúlya, ideértve a gyermekgondozás igénybevételét, az egészségügyi kockázatokra is 
figyelmet fordító, egészséges és megfelelően kiigazított munkakörnyezetet, a munkavállalók, 
a vállalkozások és a vállalkozók változáshoz való alkalmazkodását, valamint az aktív és 
egészséges öregedést 



 
 

GINOP-Plusz tervezett prioritásai 
 

 
 

Azonosító Cím 

4. Ifjúsági garancia 

Célkitűzés: A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok és a 
tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot 

5. Felsőoktatás, szakképzés  
Célkitűzés: 1. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci 

relevanciájának fejlesztése, a kulcskompetenciák – többek között a digitális készségek – 
elsajátításának támogatása céljából 

2. A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, 
különösen a hátrányos helyzetű/ alulreprezentált társadalmi csoportok számára, a 
kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen 
keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára 

6. Turizmus, örökségvédelem 

Célkitűzés: Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és 
biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösség vezérelt helyi 
fejlesztés révén is 



 
Főbb szabályozó dokumentumok: 

palyazat.gov.hu 
 
 

-Felhívás  
-Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban 

meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF 21-27) 
-Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási 

időszakban a programok keretében támogatásban részesített 
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (ÁSZF) 

-2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási 
Útmutató 

-Támogatási kérelem adatlapja és mellékletei  
 
 



256/2021. (V. 18.) Korm. 
rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről 



 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

II. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER 

III. A MONITORING BIZOTTSÁG 

IV. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

V. A VÉGREHAJTÁS TERVEZÉSE 

VI. A FELHÍVÁS 



 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 
 

VII. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 

VIII.A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY 

IX. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE 

X. A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS 

XI. A FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG  

XII. A KIFOGÁS 

XIII.A SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉS 



 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 
 

XIV.A KÖVETELÉSKEZELÉS 

XV. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS 

XVI.MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS 

XVII. AZ ELLENŐRZÉS 

XVIII. A PÉNZÜGYI ESZKÖZ 

XIX.A BELÜGYI ALAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE 

XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 
 

 

1. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez 

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése 

 

2. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez 

A szakpolitikai felelős kijelölése 

 



 

 
 
 

 
 

Magyar Multi Program –  

A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása  
 

Kódszám: GINOP Plusz-1.1.2-21 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg: 

 

100 000 000 000 Ft 
 

Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 
 

 

110 – 400 projekt 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal 

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 

 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás  
- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele  
- Képzési szolgáltatások igénybevétele  
- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzése 
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
- Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi 

kiállításon vagy vásáron való részvétel   
- Iparjogvédelmi oltalomszerzés 
- Kísérleti-fejlesztés 
- Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési 

rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése 
- Projekt-előkészítés 
- Információs technológia-fejlesztés 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 2021. október 11. - 2022. szeptember 1.  

Mennyi támogatást lehet igényelni?  100 000 000 – 2 500 000 000 Ft 

A támogatás maximális mértéke Pest megyében: Mikro- és kisvállalkozások: 50%; Középvállalkozások: 45% 

Mennyi előleg igényelhető a támogatásból? 100% 



 

 
 
 

 
 

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs 
tevékenységek ösztönzése  

 

Kódszám: GINOP Plusz-2.1.1-21 



 
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése  

(GINOP Plusz-2.1.1-21) 
 

 
 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg: 

 

136 670 000 000 Ft 
 

Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése  

(GINOP Plusz-2.1.1-21) 
 

 
 

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 
 

 

Minimum 130, maximum 270 projekt 



 
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése  (GINOP Plusz-2.1.1-21) 

 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? - Profitorientált mikro-, kis- és középvállalkozások, 

illetve nagyvállalatok 

- Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek 

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Kísérleti fejlesztés 
- Ipari kutatás 
- Eszközbeszerzés 
- Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek 

(hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői 
szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, 
projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, 
iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel)  

1. benyújtási szakasz: 
2. benyújtási szakasz: 

2022. január 5. - 2022. január 20.  
2022. június 1. – 2022. június 15. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  50 000 000 – 1 000 000 000 Ft 

A támogatás vissza nem térítendő? A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 
minősül.  

Mennyi előleg igényelhető a támogatásból? 50% 



 

 
 
 

 
 

 

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  
 

Kódszám: GINOP Plusz-1.2.2-22 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg: 

 

30 000 000 000 Ft 
 

Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 
 

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 
 

 

3000-4800 projekt 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikrovállalkozások  

(A Felhívás 2. és 3. számú mellékletében felsorolt 

településeken megvalósított fejlesztések 

vonatkozásában.)  

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakítása  

- Ingatlan beruházás 
- Információs technológia-fejlesztés 
- Projekt szakmai megvalósításának közvetett 

költségei 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 2022. február 24. – 2023. március 31. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  2 000 000 – 10 000 000 Ft 

A támogatás maximális mértéke Pest megyében: 70% 

Mennyi előleg igényelhető a támogatásból? 50%, de legfeljebb 5 000 000 Ft 

A támogatás visszatérítendő? A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 



 

 
 
 

 
 

A munkavállalók és vállalatok 
alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő 
fejlesztésén keresztül történő támogatásáról 

(második szakasz meghirdetése)  
 

Kódszám: GINOP Plusz-3.2.1-21 



 
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 
történő támogatásáról (GINOP Plusz-3.2.1-21) 

https://nfsz.munka.hu/ 
 

 
 

Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló 
keretösszeg: 

 

15 000 000 000 Ft 
 

A program forrását az Európai Szociális Alap+ és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő 

fejlesztésén keresztül történő támogatásáról (GINOP Plusz-3.2.1-21) 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint 

nagyvállalatok 

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Munkavállaló képzési költségének támogatása 
- Munkavállaló képzésen történő részvétele miatt 

kieső munkaidőre jutó bruttó bér 
Támogatási kérelem benyújtási időszaka:  2022. február 15. - 2022. augusztus 31.  

Mennyi támogatást lehet igényelni 
maximum?  

- Mikro-, kis- és középvállalkozások: 75 000 000 Ft 
- Nagyvállalatok: 150 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: - Mikro- és kisvállalkozások: 70% 
- Középvállalkozások: 60% 
- Nagyvállalatok: 50% 

Mennyi előleg igényelhető a továbbadott 
támogatásból? 

100% 



 

 
 
 

 
 

 
Promoting European innovation in 

education 
  

Topic ID:  
DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-EDU 

 
https://ec.europa.eu/ 



 

 
 
 

 
 

 
EIC Accelerator Challenge: 
Technologies for ‘Fit for 55’  
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