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Fejlesztéspolitikai akcióterv

I. Végrehajtási és pályázati rendszer kialakítása és működtetése,

 egységes fejlesztési menedzsmentrendszer

II. A fejlesztési források tervezése és az elosztásukról gondoskodó
 intézményrendszer összehangolása az Új Széchenyi Tervvel

III. Az Új Széchenyi Terv értékelési rendszerének kialakítása

Uniós és hazai források hatékony, gyors és összehangolt eljuttatása 

a kis- és középvállalkozásokhoz, mivel ők a hazai munkahelyteremtés 

főszereplői.



Forráslehívás elégtelensége 
■ 2007-13 között Brüsszel 22,5 egységnyi forrást 
   szánt Magyarországnak

Hosszadalmas eljárások

■ A költségvetési időszak félidejében még csak 
  1 egység kifi zetése történt meg

■ Beadástól a kifi zetésig eltelt idő átlagosan 9 hónap 

■ Kifi zetési idő átlagosan 3 hónap

Pályázati rendszer azonnali 

átalakításának igénye



Becslések szerint egy forint kifi zetett támogatás 
a beruházások multiplikátor hatásának köszönhetően 
három forint mértékű gazdasági növekedést okoz.  

Időarányosan eddig mintegy 6000-7000 milliárd 
forint lehívására lett volna lehetőség. Ebben az eset-
ben az éves kifi zetés a GDP 3,1 – 4,2 százalékát is 
elérhette volna a multiplikátor hatás nélkül.

A források kifizetésének hiánya 

mekkora veszteséget okozott

a gazdaságnak?



 államigazgatási nonprofi t szervezetek
 (önkormányzatok, iskolák, kórházak)

 nagyvállalatok

 kis- és középvállalkozások 
 

 nem államigazgatási 
 nonprofi t szervezetek
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A hazai kis- és középvállalkozások

10%-ban részesülnek az uniós 

forrásokból



Új Széchenyi Terv / Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 Szabad források: 1828,8 Mrd Ft

 Futó projektek: 1480,2 Mrd Ft

 Kötelezettségvállalással elindított 
 projektek: 4126,5 Mrd Ft 

55%
25%

20%

2007-2013 közötti  tervezési 
időszakban elérhető források

Jelenlegi forrástérkép



OPERATÍV PROGRAM Forrás (Mrd Ft)
A teljes összeg 

százalékában (%)

ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP) 17,5 0,96

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM (DAOP) 64,15 3,5

DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (DDOP) 50,11 2,75

ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM (ÉAOP) 90,58 4,95

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM (EKOP) 54,55 2,98

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM (ÉMOP) 68,86 3,76

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (GOP) 321,69 17,6

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (KDOP) 42,89 2,34

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM (KEOP) 189,59 10,36

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM (KMOP) 92,68 5,07

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 0,01 0

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (NYDOP) 36,16 1,97

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) 596,19 32,6

TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) 153,14 8,38

VÉGREHAJTÁS OPERATÍV PROGRAM (VOP) 50,66 2,78

ÖSSZESEN 1828,76 100

Az 1828,8 Mrd Ft szabad uniós 

forrás megoszlása



I. A kkv-szektor számára mobilizálható források értéke 155 Mrd Ft 
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Regionális Operatív 
Programok keretében

II. 700 kiemelt és nagyprojekt  vizsgálata után 477 Mrd Ft értékű 
projektforrás visszavonása, illetve tartalmi felülvizsgálata

TARTALMI FELÜLVIZSGÁLAT LEÁLLÍTÁS ÉS VISSZAVONÁS

PROJEKTEK SZÁMA 61 db 17 db

PROJEKTEK ÖSSZEGE 436 Mrd Ft 41 Mrd Ft

A források felszabadításával lehetőség nyílik új projektjavaslatok 
megvalósítására és új támogatási konstrukciók akciótervi nevesítésére

Azonnali források 

a kis- és középvállalkozások számára



Megújuló pályázati 

és intézményrendszer

Kifi zetések felgyorsítása
Egységes monitorig és információs rendszer

Projektek forrásösszetételének optimalizálása 
és a felhasználás ellenőrzése.

Bürokrácia csökkentése
Egyszerűsített eljárásrend kkv-k számára

Elektronikus ügyintézés

Versenyképesség erősítése
Stabil, átlátható jogszabályi környezet

Hatékony, felhasználóbarát támogatási rend-
szer, működési költségek csökkentése

Célzott felhasználás
Pályázati intézményrendszer egyszerűsítése

Új Széchenyi Terv stratégiai céljainak megvaló-
sulását előmozdító projektek benyújtása



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szeptemberben induló 
konzultáció-sorozata az Új Széchenyi Tervben megfogalmazásra 
kerülő stratégiai célkitűzések megvalósításáért:

 ■ Pályázati rendszer megújítása
 ■ Eljárásrendek egyszerűsítése
 ■ Intézményrendszer szerkezeti megújítása
 ■ Kiírt pályázatok körének radikális csökkentése

A konzultációk során várjuk az érintett szakmai és 
társadalmi szervezetek, a lehetséges pályázói kör 
észrevételeit, javaslatait.

Társadalmi párbeszéd a pályázati 

rendszer átalakításáról



■ Célunk, hogy az uniós források teljes keretének tekintetében 

 a kis- és középvállalkozások közvetlen és közvetett 

 támogatásának mértéke minél közelebb kerüljön az 50%-hoz 

■ Közvetett módon (beszállítóként) közel 3000 Mrd Ft

■ Közvetlen pályázatokkal 500 Mrd Ft

A kis- és középvállalkozások 

jelentős térnyerése hosszú távon

Magyarország gazdasági megújulásának kulcsa a kis- és 
középvállalkozói szektor gazdasági potenciáljának erősítése



Köszönöm a fi gyelmüket !

Bővebb információért keresse a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapját. 

www.nfm.gov.hu


