
GINOP 
prioritási 
tengely

Nemzeti 
egyedi 

célkitűzés

GINOP 
prioritás

Nemzeti turisztikai 
marketing és 
keresletösztönző 
program

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív gazdaság, 
kitörési pontokra 
épülő 
gazdaságfejlesztés 
a fejlődési 
potenciált hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználására 
épülő 
gazdaságfejlesztés: 
a Balaton térségére 
és az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal.

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, 
korszerű gyakorlati 
tudás biztosítása

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív gazdaság, 
kitörési pontokra 
épülő 
gazdaságfejlesztés 
a fejlődési 
potenciált hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználására 
épülő 
gazdaságfejlesztés: 
a Balaton térségére 
és az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal.

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív gazdaság, 
kitörési pontokra 
épülő 
gazdaságfejlesztés 
a fejlődési 
potenciált hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználására 
épülő 
gazdaságfejlesztés: 
a Balaton térségére 
és az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal.

-

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

Ipari és gazdasági 
területek, 
telephelyek 
szolgáltatás- és 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
munkahelyteremté
s érdekében

A képzések 
szerkezetének és 
tartalmának 
továbbfejlesztése 
az innovatív 
megoldások 
támogatására, a 
térségi gazdaság és 
a társadalom 
igényeihez való 
jobb 
alkalmazkodás 
érdekében

A népesség 
képzettségének és 
innovációs 
képességeinek 
javítása, fiatalok, 
pályakezdők 
megyei 
foglalkoztatásba 
integrálása

-

-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra 
fejlesztése a munkahelyteremtés 
érdekében

Megyei kis- és közepes méretű 
vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és 
innovációs teljesítményének javítása

-

GINOP 1: Kkv-k versenyképességének javítása

NEC 1.1 Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése NEC 2.1 A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése NEC 3.1 Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése

Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése

Kapacitásbővítés támogatása
Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának 
elősegítése



GINOP 
prioritási 
tengely

Nemzeti 
egyedi 

célkitűzés

NEC 6.1 Az 
IKT szektor 
termékesítési 
képességének 
növelése

NEC 6.2 
Infokommun
ikációs 
megoldások 
használati 
szintjének 
növelése a 
vállalkozások 
körében

NEC 8.1 és 
8.2.

8.1 Az NGA 
fehér foltok 
csökkentése, 
az 
újgenerációs 
szélessávú 
hálózatok 
kiépítésének 
ösztönzése

8.2 Nagy 
sávszélességű 
kapcsolat 
biztosítása az 
állami és 
önkormányza
ti 
intézmények
nél

GINOP 
prioritás

Versenyképes 
IKT szektor 
fejlesztése

Digitális 
gazdaság 
fejlődésének 
előmozdítása

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív 
gazdaság, 
kitörési 
pontokra 
épülő 
gazdaságfejles
ztés a 
fejlődési 
potenciált 
hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, 
a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a 
helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználásár
a épülő 
gazdaságfejles
ztés: a 
Balaton 
térségére és 
az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal
.

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív 
gazdaság, 
kitörési 
pontokra 
épülő 
gazdaságfejles
ztés a 
fejlődési 
potenciált 
hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, 
a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a 
helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználásár
a épülő 
gazdaságfejles
ztés: a 
Balaton 
térségére és 
az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal
.

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív 
gazdaság, 
kitörési 
pontokra 
épülő 
gazdaságfejles
ztés a 
fejlődési 
potenciált 
hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, 
a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a 
helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználásár
a épülő 
gazdaságfejles
ztés: a 
Balaton 
térségére és 
az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal
.

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása

A mobilitás 
támogatása, 
az 
elérhetőség 
javítása, a 
közlekedés 
fejlesztése

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

Vállalati K+I tevékenység intenzitásának 
ösztönzése

Ipari és gazdasági területek, telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 
munkahelyteremtés érdekében

Ipari és gazdasági területek, telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 
munkahelyteremtés érdekében

GINOP 2: Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció GINOP 3: Infokommunikációs fejlesztések

Digitális közösségi 
hozzáférés erősítése

Újgenerációs szélessávú hálózatok és 
hozzáférés fejlesztése

Ipari és gazdasági területek, telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 
munkahelyteremtés érdekében

NEC 7.1 Állampolgárok 
IKT-hoz való 
hozzáférésének növelése

Stratégiai K+I együttműködések és 
kezdeményezések támogatása

K+I infrastruktúra és kapacitás 
megerősítése a nemzetközi kiválóság 
érdekében

NEC. 4.1 K+I aktivitás növelése
NEC 4.2 Stratégiai K+I hálózatok 
számának növelése

NEC 5.1 A K+I kapacitások 
megerősítésével növekvő Horizon 2020 
részvétel



GINOP 
prioritási 
tengely

Nemzeti 
egyedi 

célkitűzés

NEC 10.1 
Álláskeresők, 
különösen az 
alacsony iskolai 
végzettségűek 
növekvő 
körének 
munkaerőpiaci 
integrációja 
valósul meg

NEC 10.2 A 
társadalmi célú 
vállalkozások 
foglalkoztatási 
kapacitásai 
erősödnek.

NEC 10.3 A 
nem állami 
szervezetek 
által szervezett 
munkaerő-piaci 
programokban 
résztvevő 
inaktívak és 
munkanélküliek 
száma nő

NEC 11.1 A 
sem 
foglalkoztatásb
an, sem 
oktatásban 
vagy képzésben 
nem résztvevő 
(ún. NEET) 25 
év alatti fiatalok 
Ifjúsági 
Garanciához 
való 
hozzáférése 
biztosított

NEC 11.1 A 
sem 
foglalkoztatásb
an, sem 
oktatásban 
vagy képzésben 
nem résztvevő 
(ún. NEET) 25 
év alatti fiatalok 
Ifjúsági 
Garanciához 
való 
hozzáférése 
biztosított

NEC 11.2 A 
fiatalok 
résztvétele nő a 
gyakornoki és a 
vállalkozóvá 
válást segítő 
programokban

NEC 12.1 A 
belső és külső 
munkaerő-piaci 
rugalmasság 
erősödik

NEC 12.2 A 
jogszerű 
foglalkoztatássa
l kapcsolatos 
tudatosság 
erősödik a 
munkáltatók és 
a 
munkavállalók 
körében

NEC 13.1 A 
munkavállalási 
korú lakosság, 
különösen az 
alacsony 
képzettségűek 
részvétele nő a 
munkaerőpiaci 
kompetenciákat 
javító formális 
képzésekben.

NEC 14.1 
Kompetencia-
alapú képzések 
elterjedtsége 
nő.

GINOP 
prioritás

Az egész életen 
át tartó tanulás 
lehetőségeihez 
való hozzáférés 
javítása

Szakképzés és 
felnőttképzés 
fejlesztése

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása

Természeti-, 
táji és egyéb 
stratégiailag 
fontos 
erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
energiahatékon
yság és 
környezetük 
védelme.

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

A népesség 
képzettségének 
és innovációs 
képességeinek 
javítása, 
fiatalok, 
pályakezdők 
megyei 
foglalkoztatásb
a integrálása

A népesség 
képzettségének 
és innovációs 
képességeinek 
javítása, 
fiatalok, 
pályakezdők 
megyei 
foglalkoztatásb
a integrálása

A megye 
környezetminő
ségének javítása

A természeti 
erőforrásokkal 
való 
fenntartható 
gazdálkodás

Veszprém megye 
egyedülállóan 
gazdag turisztikai 
potenciáljának 
hasznosítása

A népesség képzettségének és innovációs 
képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők 
megyei foglalkoztatásba integrálása.

Energiahatékonyság és a 
megújuló energia használatának 
elősegítése

Álláskeresők és inaktívak 
foglalkoztathatóságának javítása

Ifjúsági Garancia
Alkalmazkodóképesség 
fejlesztése

Természeti-, táji és egyéb 
stratégiailag fontos erőforrások 
megőrzése, fenntartható 
használata, energiahatékonyság 
és környezetünk védelme.

NEC 9.1 A vállalkozói szektor 
versenyképességének erősítése a 
közvetlen energiaköltségek 
összesített csökkentésével az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazásának növelése által

NEC 15.1 A belföldi és nemzetközi turistáktól 
származó bevételek növelése a kulturális és 
természeti örökségi helyszíneken.

A természeti és kulturális örökség megőrzése, 
védelme, elősegítése és fejlesztése

GINOP 4: Energia GINOP 5: Foglalkoztatás
GINOP 6: Versenyképes 

munkaerő
GINOP 7: Turizmus



GINOP 
prioritási 
tengely

Nemzeti 
egyedi 

célkitűzés

NEC 8.1. Az 
NGA fehér 
foltok 
csökkentése, az 
újgenerációs 
szélessávú 
hálózatok 
kiépítésének 
ösztönzése

NEC 6.3 A 
finanszírozási 
forrásokhoz 
nem, vagy nem 
megfelelő 
mértékében 
hozzájutó kkv-
k 
versenyképessé
gének 
fejlesztése a 
Kkv-k külső 
finanszírozásho
z történő 
hozzáférésének 
javítása révén a 
digitális 
gazdaság és 
versenyképes 
IKT szektor 
fejlesztése 
területén.

NEC 2.2 A 
finanszírozási 
forrásokhoz 
nem, vagy nem 
megfelelő 
mértékében 
hozzájutó kkv-
k 
versenyképessé
gének 
fejlesztése a 
Kkv-k külső 
finanszírozásho
z történő 
hozzáférésének 
javítása révén.

NEC 17.1 A 
finanszírozási 
forrásokhoz 
nem, vagy nem 
megfelelő 
mértékében 
hozzájutó, a 
foglalkoztatást 
ösztönző 
beruházásokat 
megvalósító 
vállalkozások, 
köztük a 
társadalmi célú 
vállalkozások 
versenyképessé
gének növelése 
a külső 
finanszírozásho
z való 
hozzáférésének 
javítása révén.

GINOP 
prioritás

Termelő és 
szolgáltató 
vállalkozások 
támogatása az 
IKT 
szektorban I.

Termelő és 
szolgáltató 
vállalkozások 
támogatása az 
IKT 
szektorban II.

Termelő és 
szolgáltató 
vállalkozások 
támogatása

Termelő és 
szolgáltató 
vállalkozások 
támogatása

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív 
gazdaság, 
kitörési 
pontokra épülő 
gazdaságfejlesz
tés a fejlődési 
potenciált 
hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

A térségi és a 
helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználására 
épülő 
gazdaságfejlesz
tés: a Balaton 
térségére és az 
ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal.

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása 

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

A természeti 
erőforrásokkal 
való 
fenntartható 
gazdálkodás

Az 
energiagazdálk
odás 
racionalizálása, 
a települések 
alternatív és 
megújuló 
energiahasznosí
tásának 
elősegítése, 
intézmények 
energiaracionali
záló 
fejlesztései, 
alkalmazkodás 
a klímaváltozás 
hatásaihoz a 
városokban

A természeti 
erőforrásokkal 
való 
fenntartható 
gazdálkodás

Az 
energiagazdálk
odás 
racionalizálása, 
a települések 
alternatív és 
megújuló 
energiahasznosí
tásának 
elősegítése, 
intézmények 
energiaracionali
záló 
fejlesztései, 
alkalmazkodás 
a klímaváltozás 
hatásaihoz a 
városokban

Ipari és gazdasági területek, telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 
munkahelyteremtés érdekében

Természeti-, táji és egyéb 
stratégiailag fontos erőforrások 
megőrzése, fenntartható 
használata, energiahatékonyság 
és környezetünk védelme.

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása

Megújuló energia és 
energiahatékonyság támogatása

NEC 4.3 A finanszírozási forrásokhoz nem, 
vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-
k versenyképességének javítása a külső 
finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása 
révén a KFI területén.

NEC 9.2 A finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében 
hozzájutó vállalkozások 
versenyképességének fejlesztése 
a vállalkozások külső 
finanszírozáshoz történő 
hozzáférésének javítása révén a 
vállalkozói energia szektor 
területén

NEC 16.1 Épületek energetikai 
korszerűsítése, valamint 
távhőrendszerek 
energiahatékony fejlesztése és a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazásának növelése

GINOP 8: Pénzügyi eszközök

Természeti-, táji és egyéb 
stratégiailag fontos erőforrások 
megőrzése, fenntartható 
használata, energiahatékonyság 
és környezetünk védelme.

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása 
a KFI területén


