
 
 

ÚJ SZÉCHENYI TERV 
 
 

I. GYÓGYÍTÓ MAGYARORSZÁG – EGÉSZSÉGIPARI 
PROGRAM 

 
 

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-211/H-11 
 

Pályázók köre: Gazdasági társaságok  
Támogatható tevékenységek:  

A konstrukció célja meglévő turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében illetve 
azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz nem kötődő turisztikai célú 
szolgáltatások létrehozása, fejlesztése, melyek mind a turisták, mind a helyi lakosság 
életminőségének javításához hozzájárulnak (és a helyi lakosság részére is biztosítják a 
hozzáférést), továbbá az alábbi jellemzők közül eggyel vagy többel rendelkeznek:  

− szezonon (április 1. előtt és október 31. után) kívül és/vagy rossz időben is garantáltan 
igénybe vehető szolgáltatásokat kínál; 

− innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít (pl. internet, mobil technológiák, 
foglalási rendszerek);  

− növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét 

A Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi régióban a 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendeletnek megfelelő szálláshelyhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása is cél. 
Támogatás mértéke:  
 
Észak-Alföld Középvállalkozások:60% Egyéni,Mikro és 

kivállalkozások:70% 
 
Támogatás összege: 5-50 M Ft 
 
Benyújtási határidő:  
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges. 
A pályázatok elbírálása két szakaszban történik: 

I. szakasz: 2011. május 31-ig benyújtott pályázatok,  
II. szakasz: 2011. június 1. és 2011. december 31. között benyújtott pályázatok, 
 

 
 
 
 
 
 

 



2. Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése ÉAOP 2.1.3-
11 

Pályázók köre: egyesület, nonprofit gazdasági társaság 
Támogatható tevékenységek:  

Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi TDM szervezetek fejlesztését támogatja. 
Helyi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a helyi TDM szervezetek az alábbi 
célokat valósítsák meg:  
− a turisták igényeihez alkalmazkodó fejlesztési irányok meghatározása és azok 

megvalósítása. 
− a turisták számára releváns információk gyűjtése, szolgáltatása. 
− Szervezet, ill. szolgáltatásfejlesztés keretében a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, 

szolgáltatókkal való együttműködések megvalósítása. 
− A desztináció turistákkal való megismertetése érdekében (koordinált) marketing 

tevékenység megvalósítása. 
− A desztináció turistabarát jellegének erősítése érdekében szemléletformálás, keretében 

szolgáltatói számára oktatások, képzések megvalósítása.  
Térségi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a térségi TDM szervezetek az 
alábbi célokat valósítsák meg:  
− a desztináció belföldi piacra vitelének elősegítése,  
− a helyi szervezetek tevékenységének összehangolása,  
− a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakítása,  
− a helyi TDM szervezeteken keresztül beérkezett információk elemzése, 
− tevékenysége eredményességének folyamatos vizsgálata. 
Támogatás mértéke: 85% 
Támogatás összege:  
 minimum maximum 
Helyi TDM szervezet esetén 20 millió Ft 50 millió Ft 
Gyógyhelyi TDM szervezet 
esetén 

20 millió Ft 100 millió Ft 

Térségi TDM szervezet 
esetén 

50 millió Ft 100 millió Ft 

 
Benyújtási határidő:  
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges. 
A pályázatok elbírálása két szakaszban történik: 

I. szakasz: 2011. május 2-ig benyújtott pályázatok, 
II. szakasz: 2011. május 3. és 2011. december 31. között benyújtott pályázatok, 

 
3. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése ÉAOP 4.1.2/C-11 

Pályázók köre:  
Régiónként egyetlen szolgáltatói/fenntartói konzorcium részesülhet támogatásban az alábbi 
szakmai megkötésekkel: 
 

A) A konzorcium által felvállalt rehabilitációs fejlesztéseknek (rehabilitációs szakmai 
programoknak) az A1) pontban meghatározott támogatható rehabilitációs szakterületek 
közül 2 Mrd Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetében legalább két 
szakterületre szükséges irányulniuk, amelyek közül egyet az alábbi szakterületek közül 
szükséges kiválasztani: 

 



1) pszichiátriai és/vagy addiktológiai rehabilitáció;  

2) ambuláns kardiológiai rehabilitáció és/vagy tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció. 

 
Egy szakterületre fordítható összeg 2 Mrd Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetében 
nem haladhatja meg a fejlesztés 70%-át. A kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és 
légzésrehabilitáció együttes fejlesztése a bírálat során előnyt élvező szempont. 
 

B) 2 Mrd Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetében a fejlesztésnek legalább három 
szakterületre szükséges irányulnia, amelyből kettőt az alábbi szakterületek közül szükséges 
fejleszteni,  

 

1) pszichiátriai és/vagy addiktológiai rehabilitáció;  

2) ambuláns kardiológiai rehabilitáció és /vagy tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció. 

 
Egy szakterületre fordítható összeg 2 Mrd Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetében nem 
haladhatja meg a fejlesztés 60%-át. A kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és 
légzésrehabilitáció együttes fejlesztése a bírálat során előnyt élvező szempont. 
 
Támogatható tevékenységek:  

A jelen pályázati felhívás tartalma a rehabilitáció ágai közül csak az orvos-egészségügyire 
terjed ki. Az egészségügyi ellátáson belül a rehabilitációs ellátóhely a rászoruló páciens 
számára szükséges szolgáltatásokat definiált (Pályázati Felhívás 6.sz. „Rehabilitációs Ellátási 
Protokollok” c. segédlet) rehabilitációs program formájában nyújtja, az alábbi fejlesztési 
prioritássorrend szerinti rehabilitációs szakterületeken:  

1. pszichiátriai rehabilitáció (kiemelve a gyermekpszichiátriai, gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai rehabilitációt, beleértve a pszichiátriai és pszichoterápiás 
rehabilitációt, valamint a neurológiához is sorolható epileptológiai rehabilitációt),  

2. addiktológiai rehabilitáció (alkohológiai, drog-, és egyéb szenvedélybeteg 
rehabilitáció), 

3. kardiológiai rehabilitáció,  
4. tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció, 
5. csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció,  
6. neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció (ideértve az ún. mozgásszervi rehabilitációt, a 

mozgással is kapcsolatos neurológiai rehabilitációs területekkel együtt). 

Támogatás mértéke: 95% 
Támogatás összege: 20 – 600 M Ft 
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges, a benyújtás végső határideje: 
2011. június 30. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

II. ZÖLDGAZDASÁG FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

1. A települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 
elvégzése KEOP 2011-2.3.0 (kétfordulós) 

 
2. A települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 

elvégzése KEOP 2011-2.3.0/B (egyfordulós) 
 

3. Helyi hő – és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP 4.2.0 
( vállalkozások 50%, költségvetési intézmények 85%, nonprofit szervezetek 60% min. 
1 M Ft – max. 50 M Ft) 

 
4. Helyi hő – és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP 4.2.0 

B ( vállalkozások 50%, költségvetési intézmények 85%, nonprofit szervezetek 60% 
min. 1 M Ft – max. 1 Mrd Ft) 

 
5.  Megújuló energia alapú térségfejlesztés KEOP – 2011-7.4.3, KEOP-2011-4.3.0 

(kétfordulós, vállalkozások 50%, költségvetési szervek 80% 70M Ft – 1.500 M Ft) 
 

6. Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő – és villamos energia, valamint 
biomassza termelés fejlesztése KEOP 4.4.0 

- napenergia alapú villamos energia termelés max. 500 KW teljesítményig 
- biomasssza felhasználás kapcsolt hő és villamos energia termelésre 
- vízenergia hasznosítás 
- biogáz termelés és felhasználás 
- geotermikus energia hasznosítás 
- szélenergia hasznosítás 
- megújuló energiaforrások kombinálása 
(vállalkozások 50%, költségvetési intézmények 85% , 1 M Ft – 1 Mrd Ft 
 
7. Geotermikus alapú hő-, illetve villamos energia termelő projektek előkészítési és 

projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása. KEOP  4.7.0 (vállalkozások 50%, 
költségvetési szervek 85%, 10 M Ft- 1 Mrd Ft) 

 
8. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva 

KEOP 4.9.0 
 

- épületek hő technikai adottságainak javítása (külső hőszigetelés, nyílászáró csere, hő 
visszanyerő szellőzés) 

- intézmények és vállalkozások nem termelési célú hűtési, fűtési és használati melegvíz  
rendszereinek fejlesztése 

- világítási rendszerek fejlesztése 
(vállalkozások 50%, költségvetési szervek 60% 1 M Ft- 500 M Ft) 
 
9. Távhő szektor energetikai korszerűsítése KEOP 5.4.0 
 
10. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 

kampányok – szemléletformálás, informálás, képzés KEOP 6.1.0 A-B –C. Támogatás 
95% 



A. komp.: költségvetési szervek, non- profit szervezetek (KSH 3, KSH 5-6) 
B. –C. komp.: költségvetési szervek, non-profit szervezetek (Csak a C esetében lehetséges 

konzorcium) 
 

A. Komp.: Iskolai rendezvények 3-5 MFt 
B. . komp.: 10 -50 M Ft 

1. térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása 
2. fenntarthatósági tematikájú rendezvények 
3. lakossági tanácsadó iroda  

C. Országos komplex kampány 100-200 M Ft 
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től folyamatosan lehetséges, a kiírás 
felfüggesztéséig. 

III. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

1. KKV technológia fejlesztés GOP – 2011- 2.1.1/A 
Pályázók köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek   

 
Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, információs technológia - fejlesztés 

Támogatás mértéke: 30%-a kis- és középvállalkozások esetében 40%-a mikrovállalkozások 
esetében 

Támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft 
Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. 
Projekt iparági korlátozása 
Jelen Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alább hivatkozott 
pontjai szerinti iparági korlátozások állnak fenn: 

a) C.5.1. Mezőgazdasági termékek: mezőgazdasági termékek termelésére, 
előállítására irányuló projektek nem támogathatóak. 

b) C.5.3. Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló 
projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, 
vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat 

c) C.5.4. GOP-ROP lehatárolás: nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely 
fejlesztése. 

A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú 
mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. 
 

2. komplex vállalti technológia fejlesztés GOP-2011-2.1.1/B 
Pályázók köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek   

 

Támogatható tevékenységek:  

Regionális beruházási támogatásként 

ca) Eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint. 

cb) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint 

cc) Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint  



cd) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint 

Csekély összegű támogatásként 

ce) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint 

cf) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint 

cg) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint 

ch) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 
szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint 

 

Önállóan kizárólag az aa) és ac) pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi 
tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. 
 

Támogatás mértéke: az Új Széchenyi Terv keretében meghatározott kitörési pontokhoz (GOP 
Részletes Pályázati Útmutató XII. melléklet alapján) kapcsolódó projektek esetében maximum 
az összes elszámolható költség 35 %, minden más esetben maximum 25 % 

Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft 
Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. 
Projekt iparági korlátozása 
Jelen Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alább hivatkozott 
pontjai szerinti iparági korlátozások állnak fenn: 

d) C.5.1. Mezőgazdasági termékek: mezőgazdasági termékek termelésére, 
előállítására irányuló projektek nem támogathatóak. 

e) C.5.3. Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló 
projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, 
vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat 

f) C.5.4. GOP-ROP lehatárolás: nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely 
fejlesztése. 

A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú 
mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. 
 
 

3. mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2011-2.1.1/M 
 

Pályázók köre: A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági 
társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság fióktelepe, 
szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó pályázhat. 
A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján 
mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak. 
 
Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások abban az esetben pályázhatnak, 
amennyiben a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján megfelelnek a 
Felhívás jelen B.1; B.3. és B.4. fejezete szerinti kritériumoknak és a Támogatás hitelrészének 
fedezeteként megfelelő ingatlan-biztosítékot ajánlanak fel. 

 
 



Támogatható tevékenységek:  
g) Eszközbeszerzés, a C.1.3.2. fejezet szerint. 

h) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.3.3. fejezet szerint 

i) Információs technológia fejlesztés a C.1.3.4. fejezet szerint  
 

Támogatás mértéke: A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati 
Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft.   
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de 
legfeljebb 8 millió Ft.   
A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás 
összegét. 

Támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 
4 millió Ft lehet. 

A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet. 
Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. 
Projekt iparági korlátozása 
Jelen Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alább hivatkozott 
pontjai szerinti iparági korlátozások állnak fenn: 

j) C.5.1. Mezőgazdasági termékek: mezőgazdasági termékek termelésére, 
előállítására irányuló projektek nem támogathatóak, 

k) C.5.2. Egyéb iparági korlátozások: exporttal kapcsolatos tevékenységek 
támogatása, importáru kiváltás, akvakultúra ágazat, szénipar;  

l) C.5.3. Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló 
projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, 
vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat 

m) C.5.4. GOP-ROP lehatárolás: nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely 
fejlesztése. 

 
 

4. technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 
 

Pályázók köre: A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak,  

n) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt; 

o) vagy amennyiben a pályázónak nincs legalább egy teljes (365 napot kitevő), lezárt 
üzleti éve, de a projekt értékelése során a B.3. pontban megfogalmazottak szerint 
figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának adatai, abban az esetben a 
partner vagy kapcsolt vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő. 

p) Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkor a pályázat benyújtásának 
időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a 
bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. A szervezet 
megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig 
kell rendelkezésre állnia. 

Támogatható tevékenységek: Regionális beruházási támogatásként 



pa) Új munkavállalók foglalkoztatása a C.1.2.1. fejezet szerint, a projekt 
megkezdést követően, az első 12 hónapban újonnan létrehozott 
munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan,  

pb) Eszközbeszerzés a C.1.2.2. fejezet szerint, 

pc) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint, 

pd) Információs technológiafejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint, 

pe) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint, 

q) Csekély összegű támogatásként 

qa) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint, 

qb) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint, 

qc) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.6. fejezet szerint, 

qd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 
szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.7. fejezet szerint. 

Támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a 

 Támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft,  

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. 
Projekt iparági korlátozása Jelen Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati 
Útmutató alább hivatkozott pontjai szerinti iparági korlátozások állnak fenn: 

r) C.5.1. Mezőgazdasági termékek: mezőgazdasági termékek termelésére, 
előállítására irányuló projektek nem támogathatóak, 

s) C.5.2. Egyéb iparági korlátozások: exporttal kapcsolatos tevékenységek 
támogatása, importáru kiváltás, akvakultúra ágazat, szénipar;  

t) C.5.3. Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló 
projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, 
vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat 

u) C.5.4. GOP-ROP lehatárolás: nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely 
fejlesztése. 

 
 

5. munkahelyi képzések támogatása TÁMOP-2.1.3/11/A 
 

Pályázók köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek   

 

Támogatható tevékenységek:  

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető 
támogatás: 
 

• szakmai képzések: a szakmai képzés irányulhat az OKJ-ban szereplő vagy abban nem 
szereplő szakképesítés megszerzésére  

• idegen nyelvi képzések:  
• a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, 

társadalombiztosítási stb.); 



• számítástechnikai, informatikai képzés; 
• munka- és egészségvédelem. 

Támogatás mértéke: de minimis támogatás, képzési támogatás 

 Támogatás összege: maximum 5 millió Ft 

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. 
 

6. munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások 
számára TÁMOP – 2.1.3/11/B 

 
Az előző pályázat feltételei csak itt középvállalkozások pályázhatnak 
Támogatás összege minimum 1 millió Ft, és maximum 50 millió Ft lehet. 
 
 

7. vállalti együttműködések és klaszterek támogatása ÉAOP 
1.1.2/A-11 

 
Pályázók köre:  vállalati együttműködés esetében mikro- és kisvállalatnak minősülő 
szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással): 

• Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 139, 211, 212, 
226, 229) 

• Szövetkezetek (KSH 124, 125, 129) 
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232) 
• Egyéb vállalatok (KSH 721) 

A jelen pályázati kiírás keretében vállalati együttműködés esetében kizárólag konzorcium 
vagy az együttműködésben részt vevő vállalkozások által alapított projekttársaság nyújthat be 
pályázatot. 
Jelen kiírás keretében induló klaszterek esetében az alábbi jogállású, a klaszter menedzsment 
feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással): 

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 
112,113,114, 211,212,226, 571, 599, 691), 

• szövetkezetek (KSH 121, 124, 125, 129) 

• egyesülés, egyesületek, köztestületek (KSH 529,541,549, 591), 

• alapítványok (KSH 561,562,569), 

• kutató intézetek, oktatási intézmények (KSH 312, 322, 342), 

Induló klaszterek esetében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. 
Jelen kiírás keretében fejlődő klaszterek esetében az alábbi, a klaszter menedzsment feladatait 
ellátó, alábbi jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással) 

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 
112, 113, 114, 211, 212, 226, 571, 599, 691) 

 

 

 



Támogatható tevékenységek: 

- A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása; 

- A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, 
üzletember találkozók szervezése; 

- A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és 
technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és 
továbbfejlesztése; 

- A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi 
tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel; 

- A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, 
termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok 
alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter 
stratégia készítése; 

- A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, 
igényfeltáró kutatások 

- A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás; 

- A8. A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú oktatás, képzés, betanítás; 

- A9. Projektmenedzsment szervezet működéséhez kapcsolódó információs 
technológia-fejlesztés 

A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködés esetén: 
-  B1. Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzések; 
-  B2. Építés, átalakítás, bővítés (technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése); 
-  B3. Információs technológia-fejlesztés 

Támogatás mértéke: 
A1-A6. és A10. A 
klasztermenedzsmenthez 
kapcsolódó szolgáltatások, 
beleértve a klaszterszervezet 
stratégiája költségeit 

Csekély összegű (de 
minimis) támogatás 

80% 

A7. A projekthez közvetlenül 
kapcsolódó oktatás, képzés, 
betanítás. 
Általános képzésnek minősülő 
képzés 

Képzési célú támogatás 
 
 
 

50% 

A8. A projekthez közvetlenül 
kapcsolódó oktatás, képzés, 
betanítás. 
Szakképzésnek minősülő képzés 

Csekély összegű (de 
minimis) támogatás 

50% 

A9. Információs technológia-
fejlesztés 

Regionális beruházási 
támogatás 

50% 

B. Közös beruházások költsége  Regionális beruházási 
támogatás 

50% 

 
Támogatás összege:  



 

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. április 29-ig 
lehetséges. 

IV. TUDOMÁNY – INNOVÁCIÓ PROGRAM 
 
1. Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 

GOP 2011-1.3.1/A, GOP 2011-1.3.1/B 
 
Pályázók köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati 
Útmutató B.1. pontjából: 

v) jogi személyiségű gazdasági társaságok,  

w) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,  

x) szövetkezetek   

feltéve, hogy  

• kettős könyvvitelt vezetnek, és 

• nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

 

Támogatható tevékenységek  
K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie: 

-Kísérleti fejlesztés a C.1.1. fejezet szerint 

Regionális beruházási támogatás: 

- Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a 
C.1.2.2. fejezet szerint 

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás a C.1.2.3 fejezet szerint, kizárólag a 
GOP-2011-1.3.1/A és a GOP-2011-1.3.1/B pályázati kiírások esetében.  

- Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4 fejezet a), b) és c) pontok szerint 

- Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint 

Csekély összegű támogatás: 

- C.1.3.5. Piacra jutás támogatása 

- C.1.3.9. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

 
Támogatás mértéke:minimum 15.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. 
Támogatás összege: 45% GOP 2011-1.3.1/A, 55% GOP 2011-1.3.1/B 

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1. napjától 2011. december 31. 
napjáig lehetséges. 

 Minimum Maximum 
Vállalati együttműködés 10 25 
Induló klaszterek 10 30 
Fejlődő klaszterek 

10 
100 
(25) 



 

2. Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai 
innovációjának támogatása 

 
Az előző támogatás GOP 2011-1.3.1/A, GOP 2011-1.3.1/B 

 

3. KKV-k innovációs eredményei 
 
Pályázók köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 
szövetkezetek   

 

Támogatható tevékenységek  
- Munkatársak alkalmazása a C.1.3.1. fejezet szerint 

- Eszközbeszerzés a C.1.3.2. fejezet szerint 

- Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység C.1.3.9. 

 
Támogatás mértéke: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft 
Támogatás összege: 65% 

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1. napjától 2011. december 31. 

napjáig lehetséges. 

 

4. Képzés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai 
természettudományos műszaki és informatikai képzésekre TÁMOP-

4.1.2.A/1-11/1 
A konstrukció – és a támogatandó projektek – projektcélja a felsőoktatási képzések 
minőségének fejlesztése, korszerűségének és versenyképességének biztosítása. 

 
 

V. FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 
 
1. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásnak javítása 

AA  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  CCÉÉLLJJAA  

Kiemelt projekt ötlet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritási tengelyében 
foglalt célkitűzések megvalósításához nyújtható be. Nem nyújtható be kiemelt projekt ötlet a 
2007-2008. évi, a 2009-2010. évi és a 2011-2013 évi akcióterv szereplő pályázati konstrukciók 
által lefedett területekre, illetve tevékenységekre. 



PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRREE  

Kiemelt projekt ötlet gazdája kizárólag költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévő 
szervezet, Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy 
önkormányzati intézmény, illetve egyház lehet. Más szervezet nem nyújthat be kiemelt projekt 
ötletet. 
 

2. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 
 

Pályázók köre: szociális szövetkezetek 

Támogatható tevékenységek  

• Előkészítési szakasz (üzleti terv készítés, közbeszerzés, szükségletfelmérés) 

• Projektmegvalósítás szakasza (projektmenedzsment feladatok, célcsoport 
foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó eszközök, 
felújítás, átalakítás, bővítés,nyilvánosság, marketing, piackutatás, piacra jutás, 
csapatépítés, képzés,kompetencia felmérések, tanácsadások, honlap készítés, 
közbeszezés  

Támogatás mértéke: 100% 

Támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft 
Benyújtási határidő: 2011. január 17-tő március 31-ig lehetséges 

 

 

VI. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

1. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-
3.2.1 

 
Pályázók köre 
Támogatható tevékenységek  

- intermodális logisztikai központok ( szállítási módokat összekapcsoló) 
- regionális logisztikai központok (raktározási kapacitás 5 ezer m2 ) 
- logisztikai szolgáltatások( azon vállalkozások, amelyek főtevékenysége az elmúlt évben 

a logisztika volt) 
Támogatás mértéke 
50%-a intermodális logisztikai központok esetében 
40%-a regionális logisztikai központok esetében 
30% logisztikai szolgáltatásfejlesztés esetében 
Támogatás összege Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft, intermodális logisztikai 
központok esetén maximum 750.000.000 Ft. 
Benyújtási határidő 2011. március 1-től - 2011. december 31-ig 
 
 
 
 
 



2. 4-5 számjegyű közutak fejlesztéseÉAOP-3.1.1.-11 
 

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat 
minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 
Pályázók köre: 

• Magyar Közút NZrt. 
• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
• Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 
 

3. kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Pályázók köre:  
• Települési önkormányzatok 
• Önkormányzati társulások 
• Központi költségvetési szervek és intézményeik 

Támogatható tevékenységek  
Támogatás igényelhető új, épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakításához: 
 

• egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; 
• négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési 

szakaszai mentén; valamint 
• egyéb nyomvonalon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, a mindennapos 

közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpáros 
útvonalak (hálózatok), kerékpárforgalmi létesítmények építésére és a meglévő 
közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztésére. 

 
Kizárólag olyan projektek támogathatóak, amelyek jelen felhívás szerint komplexeknek 
tekinthetők 
 
Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség minimum 
85%-a, maximum 90%-a. 
 
Támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft. 
 
Benyújtási határidő A pályázatok benyújtása 2011. március 1. – 2012. március 29. között 
folyamatos az alábbi értékelési szakaszokat meghatározásával: 

Benyújtás ideje: 

- 2011. július 28. 

- 2011. szeptember 6. 

- 2011. november 30. 

- 2012. március 29.  

                                                 
 


