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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

A Széchenyi 2020-as ciklus támogatásait az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri. Cégünk
kiemelten fontosnak tartja a megfelelő felkészülést a kiírásokra a megváltozott feltételrendszerből adódóan.
Az operatív program keretein belül különböző forrásokból megközelítőleg 3,4 milliárd eurós támogatás kerül majd szétosztásra a
következő forrásokból: ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), ESZA (Európai Szociális Alap), KA (Kohéziós Alap), Nemzeti önrész.
A Vidékfejlesztési Program (VP) keretein belül az egyes pályázatok hozzájárulnak a következő prioritások megvalósulásához:

…………………………………………………………………………
2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása
…
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása
4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni
képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben
A VP más operatív programokat kiegészítő módon jelenik meg, számos ponton kapcsolódik azokhoz.
A VP és a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) számos ponton kapcsolódik egymáshoz:
A K+F+I, az IKT, valamint a KKV-k versenyképességének fejlesztések elősegítésére területén elsősorban a GINOP biztosít forrásokat, az
ország teljes területén. A VP a mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari vállalkozások és K+F intézmények, műhelyek, tudásközvetítők
közötti együttműködéseket támogatja, projektméret és tevékenység alapján történő lehatárolás alapján pedig – a KKV-k fejlesztésének
támogatása kertében – az élelmiszeripar egyedi üzemi beruházásait a két program együttesen támogatja. A mezőgazdasági vállalkozások
diverzifikációját és farm energetikai fejlesztéseit a VP támogatja. Az IKT fejlesztés tekintetében a vidéki térségek számottevő elmaradása
tapasztalható, melynek csökkentésére –tekintettel a jelentős forrásigényre, valamint a források felhasználásának hatékonyságát és
célszerűségét figyelembe véve –a GINOP keretében valósulnak meg fejlesztések. A turizmusfejlesztésére a VP-ben kizárólag a CLLD és a
diverzifikáció keretében van lehetőség, a nagyobb léptékű, illetve országosan kiemelt fejlesztések támogatására a TOP és GINOP keretében
van lehetőség.
A VP és a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) számos ponton kapcsolódik egymáshoz:
A TOP, illetve a VP fejlesztési céljai több ponton kapcsolódnak egymáshoz. A TOP elsősorban a városok fejlesztésére fókuszál, amely
mellett a várostérségek vidékfejlesztést célzó intézkedései is megjelennek. A TOP szolgálja a megyék vidékies térségeire is kiterjedő módon
a foglalkoztatás bővítését szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciókat és a térségi szinten integrált, elsősorban önkormányzat által
szervezett gazdaságfejlesztési akciókhoz kapcsolható KKV fejlesztéseket. Emellett a TOP ösztönzi az önkormányzatok energetikai
fejlesztéseit is.
Ennek keretein belül 2016-06-09-én a következő, pályázatok dokumentációja már elérhető vagy hamarosan elérhetővé válik, a
hozzájuk kapcsolódó beadási időszak megnyílt vagy hamarosan megnyílik:
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VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok
VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás
VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
"VP1-2.1.1-2.1.2-16" Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

…………………………………………………………………………
…

VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.4-16 Juh-és kecsketartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.2-16 "Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése"
VP2-4.1.3.1-16 "Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés
kialakításának lehetőségével"
VP2-4.1.3.2-16 "Kertészet korszerűsítése -ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági
esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások"
VP2-4.1.3.3-16 "Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése"
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VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése - kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának
lehetőségével

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása
VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

…………………………………………………………………………
…

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

VP3-3.1.1-16 "Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása"

VP3-3.2.1-16 Mi nőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása
VP3-16.4.1-16 "Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért"
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése
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VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása Natura 2000 mezőgazdasági
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

…………………………………………………………………………
…

VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése

VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései
VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
VP5-8.6.1-16 "Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások"
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja,
mikrovállalkozás indítása
VP6-6.4.1-16 "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása"
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
VP6-7.2.1.3-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése"
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VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés
VP6-7.4.1-16 "Jármű- és eszközbeszerzés: köz-és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
jármű- és eszközbeszerzéssel"

…………………………………………………………………………
…

VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket
VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
VP6-19.2.1-16 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
VP6-19.3.1-16 LEADER - Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
VP6-19.4.1-16 LEADER - Működési és animációs költségek támogatása

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. pályázatírás és projektmenedzsment területén is komoly tapasztalatokkal
rendelkezik, a potenciális vállalkozások számára elkészíti kedvezményes konstrukcióban a pályázatot, üzleti tervet, lebonyolítja a nyertes,
illetve megvalósítani kívánt projekteket, tervező- kivitelező partnereivel.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, vagy információra lenne szüksége, cégünket az alábbi elérhetőségeken felkeresheti.
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A Széchenyi 2020-as ciklus támogatásait az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri. Cégünk
kiemelten fontosnak tartja a megfelelő felkészülést a kiírásokra a megváltozott feltételrendszerből adódóan.
Az operatív program keretein belül különböző forrásokból megközelítőleg 8,8 milliárd eurós támogatás kerül majd szétosztásra a
következő forrásokból: ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), ESZA (Európai Szociális Alap), Nemzeti önrész.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül az egyes pályázatok hozzájárulnak a következő prioritások
megvalósulásához.

…………………………………………………………………………
…
2. Kutatás és fejlesztés támogatása a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektorban is

1. A kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás
bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben
3. Infokommunikációs fejlesztések KKV szektor
4. A vállalkozói szféra költséghatékony energiatermelésének és energiafelhasználásának ösztönzése
5. A teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás
bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése
6. Oktatás és képzés, a munkaerő minőségének javulása, kiemelt célcsoport az időskorúak, a leszakadó társadalmi csoportok, a
gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott térségekben élők. Emellett a rugalmas oktatási formák és
tananyagfejlesztések segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a prioritás támogatja a munkahelyi
képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében.
7. Kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása
8. Pénzügyi eszközök. A termelő és szolgáltató kkv-k hitel-, garancia- és tőkeprogramokkal történő segítése, illetve az innovációs projektek,
az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás aránynövekedésének segítése.
A kis- és középvállalkozások fejlesztése esetén a GINOP 1. kkv prioritásában a kevésbé fejlett régiókban működő, többségében
magántulajdonú, már bejegyzett vállalkozások technológiafejlesztési támogatása történik, továbbá a többségében magántulajdonú ipari
parkok, háttér infrastruktúrát biztosító létesítmények kapacitásbővítésének támogatása is megvalósul. A K+I tevékenységek tekintetében a
GINOP 2. K+I prioritása keretében kerülnek támogatásra a K+F+I tevékenységek, a kutatási célú infrastruktúra. A GINOP 3. IKT prioritás
keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. Az energiahatékonyság esetében a GINOP 4. Energia prioritás keretében
kerülnek támogatásra a gazdasági társaságok energiahatékonysági beruházásai, energiahatékonysági pénzügyi eszközök. Az energetikai
K+F+I fejlesztések a GINOP 2. K+I prioritáshoz kapcsolódnak. A GINOP 5. foglakoztatás és képzés prioritás alatt a munkanélküliek, illetve
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása történik a vállalkozásindítás előtt álló magánszemélyek segítésére összpontosítva, illetve ide
tartozik a társadalmi célú gazdaság fejlesztése is. A 6. prioritás az oktatás és képzés témakörét öleli fel. Kiemelt célcsoport az időskorúak,
a leszakadó társadalmi csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott térségekben élők. Emellett
a rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a
prioritás támogatja a munkahelyi képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében. A 7. prioritás alatt olyan kisléptékű,
fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél, amelyek egymástól jól
megkülönböztethetők. A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök. A tapasztalatok szerint a kkv-k nehezebben jutnak banki
finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a bankoknak kis projekteket nem éri meg finanszírozni. Kiemelt célcsoportok az induló
vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és start-up cégek.
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP) a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) és
Vidékfejlesztési Program (VP) kiegészítik:
A kkv-k a helyi foglalkoztatás előmozdítása érdekében tett versenyképességet javító fejlesztései, illetve a többségi állami tulajdonú ipari
parkok, háttér infrastruktúrát biztosító létesítmények kapacitásbővítése a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) alatt kerül támogatásra.
Az agrárágazatban működő kkv-k a Vidékfejlesztési Program (VP) juthatnak technológiafejlesztési és kapacitásbővítési forrásokhoz.
Ennek keretein belül 2016-06-10-én a következő, pályázatok dokumentációja már elérhető vagy hamarosan elérhetővé válik, a
hozzájuk kapcsolódó beadási időszak megnyílt vagy hamarosan megnyílik:

…………………………………………………………………………
…
GINOP-1.1.1-16
Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése
GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
GINOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése
GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása
GINOP-1.3.3-15 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése
GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.3-15 Iparjog
GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher
GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
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GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.3-16 Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés
GINOP-2.3.1-16 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése
GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

…………………………………………………………………………
…

GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése

GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása
GINOP-3.1.2-16 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása
GINOP-3.1.3-15-IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

GINOP-3.1.4-16 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének
támogatása
GINOP-3.2.2-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása
GINOP-3.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének
támogatása
GINOP-3.2.5-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k
körében
GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése
GINOP-3.4.1-2015 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése
GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése
GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
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GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP-5.1.4-16 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása
GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása
GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

…………………………………………………………………………
…

GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek
bevezetése a munkáltatóknál

GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése
GINOP-5.3.5-16 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek
GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása
GINOP-6.1.4-16 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése
GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.2.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése
GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése
GINOP-7.1.7-16 Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése
GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel
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GINOP-8.1.2-16 K+F+I viszontgarancia program
GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-16 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.2.1-2015 - Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című (GINOP-3.4.1-2015
kódszámú) vissza nem térítendő támogatáshoz

…………………………………………………………………………
…

GINOP-8.2.1-3.4.1-15 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

GINOP-8.2.3-16 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez –
kockázati tőke
GINOP-8.2.4-16 Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel
GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram
GINOP-8.3.2-16 KKV Versenyképesség viszontgarancia program
GINOP-8.3.3-16 KKV Versenyképesség kockázati tőkeprogram
GINOP-8.3.4-1.2.3-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. pályázatírás és projektmenedzsment területén is komoly tapasztalatokkal
rendelkezik, a potenciális vállalkozások számára elkészíti kedvezményes konstrukcióban a pályázatot, üzleti tervet, lebonyolítja a nyertes,
illetve megvalósítani kívánt projekteket, tervező- kivitelező partnereivel.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, vagy információra lenne szüksége, cégünket az alábbi elérhetőségeken felkeresheti.
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Széchenyi 2020-as ciklus támogatásait az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri. Cégünk
kiemelten fontosnak tartja a megfelelő felkészülést a kiírásokra a megváltozott feltételrendszerből adódóan.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül az egyes pályázatok hozzájárulnak a következő prioritások
megvalósulásához.
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

…………………………………………………………………………
…
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritási tengely
A TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) prioritások céljai a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal
(GINOP) és a Vidékfejlesztési Programmal (VP) komplementer módon valósulnak meg.
Főbb célok. Helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése, önkormányzati gazdasági infrastruktúra –
önkormányzati üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés,
gazdaságfejlesztés, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (óvodák, bölcsődék). Vonzó városi, települési környezet kialakítása,
gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása, gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés, helyi kereskedelmet,
szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági tevékenységeket ösztönző fejlesztések, család- és klímabarát településfejlesztés, zöldfelületek
megújítása és növelése. A települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése, fenntartható
települési közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások
részarányának növelése. Önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése, az egészségügyi
alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése, az elérhetőség
javítása, leromlott városi területek rehabilitációja. Megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális
városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, a helyi identitás és kohézió erősítése, közösségi, humán
fejlesztések, helyi identitás és kohézió erősítésére (civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel
kapcsolatos programok). Megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és közszolgáltatási fejlesztése, gazdasági környezetének
fejlesztése, foglalkoztatás növelése, kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése,
bővítése, vállalkozói tevékenységek ösztönzése a népesség megtartására városfejlesztési beavatkozásokkal, fenntartható közösségi mobilitás
elősegítő fejlesztések, energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztések, közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének
fejlesztése. A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, a foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése, a leromlott városi területeken élő alacsony státuszú
lakosság
életkörülményeinek
javítása,
a
társadalmi
aktivitás,
társadalmi összetartozás növelése. A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi közösségi
összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében, közösségi terek, kulturális
intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése, helyi közösségfejlesztés, kulturális és közösségi programok, helyi
gazdaságfejlesztést segítő terek és programok.
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Ennek keretein belül 2016-06-10-én a következő, nem „kizárólag megyei jogú városi önkormányzatoknak” szóló, pályázatok
dokumentációja már elérhető vagy hamarosan elérhetővé válik, a hozzájuk kapcsolódó beadási időszak megnyílt vagy hamarosan
megnyílik:

TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése

…………………………………………………………………………
…
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.3.1-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása
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TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló

…………………………………………………………………………
…

energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében
TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. pályázatírás és projektmenedzsment területén is komoly tapasztalatokkal
rendelkezik, a potenciális vállalkozások számára elkészíti kedvezményes konstrukcióban a pályázatot, üzleti tervet, lebonyolítja a nyertes,
illetve megvalósítani kívánt projekteket, tervező- kivitelező partnereivel.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, vagy információra lenne szüksége, cégünket az alábbi elérhetőségeken felkeresheti.
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