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1. Az ülés napirendjének elfogadása, szavazás

BIR

!

•

A tagoknak elektronikus úton a napirend 15 nappal az ülés előtt megküldésre került, a
kapcsolódó anyagok a Belső Információs Rendszerbe (BIR) feltöltésre kerültek.

•

A Monitoring Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal bíró
tagok több, mint 2/3-a jelen van. Amennyiben az elnök határozatképtelenséget állapít
meg, megismételt ülést kell tartani. A Monitoring Bizottság megismételt ülését az elnök az
eredetileg kihirdetett időpontot követő 30. percre szóban tűzi ki az eredetileg tervezett
napirenddel. A Monitoring Bizottság a megismételt ülésen akkor határozatképes, ha a
szavazati joggal rendelkező tagok 1/2-e, de legkevesebb 14 tag jelen van. Ha a
Monitoring Bizottság a megismételt ülésen sem határozatképes, az ülés nem folytatható
le.

•

Sürgős, illetve indokolt esetben a Monitoring Bizottság a napirenden nem szereplő
témákat is megtárgyalhat, amelyekről határozatot hozhat.

GINOP MB napirendi pontok
Az MB elnökének köszöntője
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1.

Az ülés napirendjének elfogadása, szavazás

2.

A GINOP MB 2022. május 31-i ülés emlékeztetőjének jóváhagyása, szavazás

3.

GINOP MB Ügyrend elfogadása, szavazás

4.

•

GINOP MB tag változások;

•

GINOP MB ügyrend módosítás;

Tájékoztatás a kommunikációs tevékenységekről, a 2022. évi akcióterv megvalósulásáról; a 2023. évi
Kommunikációs Akcióterv elfogadása, szavazás

5.

GINOP VNT és pénzügyi eszközök kiválasztási kritériumok szavazás

6.

Tájékoztatás a GINOP általános előrehaladásáról
•

Tájékoztatás az OP módosításról és az Éves Fejlesztési Keretről;

GINOP MB napirendi pontok
•
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Tájékoztatás a GINOP pénzügyi és szakmai előrehaladásáról;

o

Eredményességi indikátorok alakulása;

o

GINOP-1-7 és 10. prioritás;

o

GINOP-8-9 prioritás – pénzügyi eszközök;

•

Tájékoztatás az ellenőrzésekről;

•

Tájékoztatás az FVNT projektek eredményességi méréséről;

•

Tájékoztatás a turisztikai költségnövekmények kezeléséről

Ebédszünet
7.

A GINOP és a European Innovation Scoreboard kapcsolata

8.

Tájékoztatás a (kockázatos) kiemelt projektek értékeléséről

9.

A szélessáv-fejlesztések és azok használatának értékelése

10.

Tájékoztatás a GINOP Plusz tervezésének állásáról

GINOP MB napirendi pontok

11.

Tájékoztatás a GINOP Plusz általános előrehaladásáról
•
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Tájékoztatás GINOP Plusz-1.2.1-21 konstrukciót érintő átforgatásról

12.

Az MB tagok hozzászólásai és észrevételei

13.

Tájékoztatás az Európai Bizottságtól

14.

Egyéb

A napirend az ülést megelőzően 15 nappal a BIR rendszerbe feltöltésre, valamint a tagoknak elektronikus
formában megküldésre került.
A napirend a tagoknak való megküldés után is többször módosult. A végleges napirend az ülést
megelőzően 2 nappal a BIR felületen cserére került.

2. GINOP MB 2022. május 31-i ülés emlékeztetőjének
jóváhagyása, szavazás

A GINOP MB 2022. május 31-i ülése emlékeztetőjének jóváhagyása,
szavazás

A GINOP Monitoring Bizottság 2022. május 31-i ülése emlékeztetőjének

tervezete véleményezés céljából a tagoknak a BIR rendszerbe feltöltésre
került.

Az

emlékeztető

véleményezésére

15

munkanap

állt

a

rendelkezésre.
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A hitelesített emlékeztető a BIR rendszerbe szintén feltöltésre került.

tagok

A GINOP MB 2022. május 31-i ülése emlékeztetőjének jóváhagyása,
szavazás
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A Monitoring Bizottság az ülésen elfogadta illetve jóváhagyta:
- az ülés napirendjét;
- a GINOP MB 2021. november 24-i ülése emlékeztetőjét;
- a GINOP Plusz műveletek kiválasztásához használt módszerek és kritériumok
útmutatójának 3.0, 4.0 és 5.0 verziók elfogadására kiírt írásbeli szavazások
jegyzőkönyveit;
- a GINOP 10., 11. és 12. számú módosítási javaslatról szóló előterjesztések
elfogadására kiírt írásbeli szavazások jegyzőkönyveit;
- az Ügyrend módosítását;
- a 2021. évi Éves Végrehajtási Jelentést;
- a GINOP 1-10. prioritás - műveletek kiválasztásához használt módszerek és
kritériumok útmutatójának 12. verzióját;
- az Értékelési Terv módosítását.

A GINOP MB 2022. május 31-i ülése emlékeztetőjének jóváhagyása,
szavazás
A Monitoring Bizottsági ülésen az alábbi határozatok születtek:
• 5/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP Monitoring Bizottság napirendjének elfogadásáról;
• 6/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP Monitoring Bizottság 2021. november 24-i ülés emlékeztetőjének
jóváhagyásáról;
• 7/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP Monitoring Bizottság a GINOP Plusz műveletek kiválasztásához
használt módszerek és kritériumok útmutatójának 3.0, 4.0 és 5.0 verziók elfogadására kiírt írásbeli szavazások
jegyzőkönyveinek jóváhagyásáról;
• 8/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP Monitoring Bizottság GINOP 10., 11. és 12. számú módosítási
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javaslatról szóló előterjesztések elfogadására kiírt írásbeli szavazások jegyzőkönyveinek jóváhagyásáról;
• 9/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP MB-ben történt tagságváltozások jóváhagyásáról és ennek
megfelelően az Ügyrend mellékletének módosulásáról;
• 10/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP 2021. évi Éves Végrehajtási Jelentésének elfogadásáról;
• 11/2022 (V.31.) GINOP MB határozat a GINOP 1-10. prioritás - műveletek kiválasztásához használt módszerek és
kritériumok útmutatójának 12. verziója elfogadásáról;
• 12/2022 (V.31.) GINOP MB határozat az Értékelési Terv módosításának elfogadásáról.

3. A GINOP MB Ügyrend elfogadása, szavazás

A GINOP MB tagi változások, szavazás - tagcsere

A GINOP MB Ügyrendjének III. fejezete 8. pontja szerint:
” Amennyiben a szavazati joggal rendelkező tagot delegáló szervezet két egymást követő ülésen nem
képviselteti magát, az azt követő ülésen a Monitoring Bizottsági tagok egyszerű többséggel szavaznak az
adott szervezet tagságának megszüntetéséről és a helyére új szervezet delegálásáról.”
A GINOP MB szavazati joggal rendelkező tagjakét a Magyar Nők Szövetsége 2 éve nem képviselteti magát
semmilyen formában az üléseken, megkereséseinkre nem reagálnak. A fentiek értelmében az Irányító
Hatóság kezdeményezi a szervezet tagságának megszüntetését és helyette a Magyar Női Unió
Egyesület delegálását szavazati joggal rendelkező tagként a GINOP Monitoring Bizottságába.
➔ Szavazás az új szavazati jogú szervezet tagságáról

A GINOP MB tagi változások, szavazás – új tagok
Az Alapjogi Charta, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása és
alkalmazása okán több új civil szervezetet is köszönthetünk a GINOP MB tanácskozási jogú tagjai között:
✓ Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
✓ Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége
✓ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
➔ Szavazás az új tanácskozási jogú szervezetek tagságáról

Tanácskozási jogú tagként részt vesz a GINOP MB munkájában a Területfejlesztési Miniszter Miniszteri Kabinetjének
képviselője.
➔ Szavazás az új tanácskozási jogú tag tagságáról
A tavaszi országgyűlési választást követő intézményrendszeri változások következtében számos monitoring bizottsági
tag által képviselt intézmény neve módosult. A módosítások az Ügyrendben feltüntetésre kerültek.

A GINOP MB Ügyrend módosítása, szavazás (I. melléklet)
GINOP MB résztvevői kör változások a legutóbbi ülés óta:
Szavazati jogú tagok változása:
• dr. György László, államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium (dr. Rákossy Balázs helyett)
• Bódis László, helyettes államtitkár, KIM - Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság, (Gulyás Tibor helyett)
• dr. Horváth Zoltán, vezető szakértő, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Birkás Balázs helyett)
• Bókay Márton Szabolcs, helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztés-finanszírozásért Felelős Helyettes Államtitkárság (dr. Láng
Géza Károly helyett)
• Fürjes Éva, szociálpolitikai referens, Nagycsaládosok Országos Egyesülete (Balla Katalin helyett)
• Batthyány-Schmidt Margit, elnök, Magyar Női Unió Egyesület (Alföldi Andrea helyett)
• Seres Nikolett, operatív igazgató, Joint Venture Szövetség (Gulyás József helyett)
Szavazati jogú póttagok változása:
• dr. Németh Gábor, főosztályvezető, KIM - Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság (dr. Gaál Dániel helyett)
• Juhász Szabolcs, turizmus szakmai igazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (dr. Horváth Zoltán helyett)
• Jeneiné Gerő Henriett Emese, főosztályvezető, GM Nemzeti Fejlesztés-finanszírozásért Felelős Helyettes Államtitkárság (dr.

Pataki Péter helyett)
• Boros Áron, vezérigazgató – Joint Venture Szövetség

A GINOP MB Ügyrend módosítása, szavazás (I. melléklet)
Tanácskozási jogú tagok változása:
• Agnès Monfret, egységvezető, EB, Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, E3 - Bulgária, Magyarország,
Szlovénia (Nicolas Gibert-Morin helyett)
• Móring József, kormánybiztos, ME – Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna (dr. Mikes Éva helyett)
• Bányai Gábor, kormánybiztos, ME – Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna (Nemesi Pál helyett)
• Dibusz Bendegúz, kormánytisztviselő, ME – Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna (dr. Navracsics
Tibor helyett)
• Bogáti János, kormánytisztviselő, ME – Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna (Nagy Balázs helyett)
• H. Kovács Judit, ME – Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna
• dr. Nagy Sándor, elnök, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
• Kovács Ágnes, elnök, Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége
• Hortobágyi Éva, országos elnökségi tag, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
• Szelei Mihály, vezető kormányfőtanácsos, ME - Területfejlesztési Miniszter Miniszteri Kabinet

A GINOP MB Ügyrend elfogadása, szavazás
A GINOP MB Ügyrendjének korrektúrázott változata az ülést megelőzően 15 nappal a

BIR rendszerbe feltöltésre, valamint a tagoknak elektronikus formában megküldésre
került.
Az Ügyrend a tagoknak való megküldés után is többször módosult tagi változások illetve
tagi adatokat érintő pontosítások miatt. A végleges, korrektúrázott dokumentum az ülést
megelőzően 2 nappal a BIR felületen cserére került.

A Monitoring Bizottság által elfogadott végleges Ügyrend az ülést követően a BIR
rendszerbe feltöltésre kerül.

4. Tájékoztatás a kommunikációs tevékenységekről

Tájékoztatás a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról : a számok tükrében

45 db
Facebook
poszt

89 db
kiadott
közlemény

GINapp
felhasználók
száma
csökkent…

123 db
sajtó
megjelenés

Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: lezárult kommunikációs akciók

 Oktatófilmek készítése pályázók részére – a sikeresen benyújtott támogatási
kérelmek számának növelése érdekében

 Eredménykommunikációs kisfilmek forgatása kedvezményezettekkel –
közösségi média felületekre
 Információs napok
 GINOP-8 – kiadvány a pénzügyi eszközökről, példaértékű projektekről
022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: - lezárult kommunikációs akciók

Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: lezárult kommunikációs akciók
A GINOP hatása a területi egyenlőtlenségek felszámolásában – publikált elemzés

022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: - lezárult

kommunikációs akciók

Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: lezárult kommunikációs akciók


„GINOP HATÁS” – Facebook oldal elindulása:

022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: - lezárult

kommunikációs akciók

Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: lezárult kommunikációs akciók

Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: lezárult kommunikációs akciók

022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: - lezárult

kommunikációs akciók

Tájékoztató a 2022. évi Kommunikációs Akcióterv megvalósulásáról: - folyamatban
lévő / elmaradt kommunikációs akciók



REACT-EU forrásokról szóló kiadvány (projektgyűjtés megtörtént, feldolgozás folyamatban,
szerkesztés megkezdődött)



Eredménykommunikációs záró kiadvány



16. Nemzetközi Konferencia



Fiataloknak szóló projektlátogatási alkalmak



Weboldal fejlesztése / átalakulás

Kommunikációs Akcióterv 2023-ra
Időszak
Akció elnevezése

Tervezett költségvetés (nettó)
(negyedév)

Források és elérhetőségük kommunikációja
Pályázati közlemény
Sajtóközlemény
Oktatófilmek / Tájékoztató kiadványok / Applikációs
tartalom kiegészítés
Vállalkozásfejlesztési „roadshow”
Ügyféloktatás / Információs Napok
(tervezetten 4 db, 300 fő elérésével)
Lakossági tájékoztatás
Sajtótájékoztatók
A Széchenyi Plusz a gazdaságfejlesztésben –
fejlesztéspolitikai információs fórumsorozat
„Nyitott kapuk” – ifjúsági roadshow
Médiavásárlás
Eredménykommunikációs tartalmak és hatásmérés
közösségi médiába, honlapra

folyamatos
folyamatos
folyamatos

nem releváns
nem releváns
10 000 000

II. negyedév
folyamatos

16 000 000
1 500 000

II. és IV. negyedév
IV. negyedév

1.000.000
15 000 000

I - IV. negyedév
II. és III. negyedév
folyamatos

24 000 000
18 000 000
37 000 000

Kommunikációs Akcióterv 2023-ra
Időszak
Akció elnevezése

Tervezett költségvetés (nettó)
(negyedév)

REACT-EU - a válságkezelés európai eszköze
Magyarországon print és digitális kiadvány

I. negyedév

9 000 000

ginophatás - közösségi média és webfelületek „kreatív”

folyamatos

9 000 000

Aktív IH részvétel (többek közt kiadványok,
kommunikációs eszközök, applikációs anyagok stb.)

folyamatos

1 000 000

Monitoring Bizottság ülései (2 db)
GINOP hatás – az OP záró konferenciája

II és IV.
negyedév
IV. negyedév

17. Nemzetközi Versenyképességi Konferencia

IV. negyedév

Rendezvények

Klasztermenedzser találkozók / Klasztermenedzser Klub (2 II és IV.
negyedév
db)
III. negyedév

ESZA konferencia

Összesen:

12 000 000
30 000 000
50 000 000
15 000 000

30 000 000

278 500 000 Ft

5. GINOP VNT és pénzügyi eszközök kiválasztási kritériumok
szavazás

GINOP VNT és pénzügyi eszközök kiválasztási kritériumok szavazás
•

Jogszabályi háttér: 1303/2013/EU RENDELET 110. cikk (2) a)

•

3/2015. (IV.22.) GINOP MB határozat: A GINOP Monitoring Bizottsága jóváhagyta a GINOP műveletek
kiválasztásához használt módszereket és kritériumokat.

•

A korábban elfogadott dokumentumokat és a későbbi kiegészítések egy strukturált útmutatóban kerültek
összefoglalásra:

–

GINOP 1-10. prioritás - kiválasztáshoz használt módszerek és kritériumok útmutatója

•

Tartalmazza:
o az országos kihatású projektek listáját
o a kevésbé fejlett régiók javát szolgáló projektek listáját,
o a kiemelt projektek listáját
o Az útmutató kiegészült a GINOP-9. és 10. prioritásokkal.

•

A GINOP felhívások mindenkori listáját a GINOP Éves Fejlesztési Keretre vonatkozó kormányhatározat
tartalmazza

GINOP 1-10. prioritás - műveletek kiválasztásához használt
módszerek és kritériumok útmutatójának változásai
Kiegészült a dokumentum az alábbiak szerint:
•

A G.1.4. la pontja az alábbi feltétellel: „la) A pályázói kör jól definiált, a felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt
(beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és amelyek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt.”

•

A G.5.4. pont a GINOP-5.1.7-17 és a GINOP-5.3.2-16 felhívásokra vonatkozó indoklással az
egyszerűsített kiválasztási eljárásrendre vonatkozóan.

Módosult a dokumentum a alábbiak szerint
Az indikatív támogatási keret számai számos projekt esetében módosultak.
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GINOP 1-10. prioritás - műveletek kiválasztásához használt
módszerek és kritériumok útmutatójának változásai
Módosult a dokumentum a alábbiak szerint:
•
Az I. Kiemelt projektek táblázat GINOP-6.1.4-16 sorában a támogatást igénylő neve Innovációs
és Technológiai Minisztériumról változott Kulturális és Innovációs Minisztériumra
MB tagi észrevétel alapján módosult:
• A szakmai elvárások részében törlésre került a „nehezen elérhető és motiválható, alacsony
iskolázottságú csoportok – beleértve a fogyatékos személyek csoportját is – megszólítása,
elérése, bevonása, illetve körükben a tanulási motiváció felkeltése, képzésbe lépésük
ösztönzése” szövegrész; helyére a következő szöveg került: „azon csoportok képzésbe
lépésének segítése, amelyeknek a társadalmi és munkaerő-piaci integrációját,
munkahelyük megtartását illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik
és kulcskompetenciáik alacsony szintje, valamint azoknak, akik számára nem biztosított az
esélyegyenlőség a számukra megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez
való hozzáférés tekintetében”.
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GINOP 1-10. prioritás - műveletek kiválasztásához használt
módszerek és kritériumok útmutatójának változásai

Az intézményrendszeri változások miatt az alábbi elnevezések módosultak:
- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter erre: gazdaságfejlesztési
miniszter;
- Pénzügyminisztérium erre: Miniszterelnökség;
- Innovációs és Technológiai Minisztérium erre: Technológiai és Ipari Minisztérium.

A dokumentum korrektúrázott változata október 18-án a BIR felületre feltöltésre, továbbá
minden monitoring bizottsági tagnak elektronikus formában (e-mailben) megküldésre került.
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6. Tájékoztatás a GINOP általános előrehaladásáról

6.1 Tájékoztatás az OP és ÉFK módosításról

Tájékoztatás az OP módosításról - GINOP abszorpciós kockázatok
•

A forint árfolyamának jelenős mértékű változása miatt a GINOP prioritásainak 100%-os
abszorpciója érdekében képzett túlvállalás aránya minden prioritás esetében jelentős mértékben
csökkent;

•

A GINOP 2-es KFI prioritásán folyamatban lévő audit során feltárt probléma kapcsán mintegy
40-50 Mrd forint összegű korrekcióra lesz szükség, amely a prioritás lekötött keretösszegét
csökkenti;

•

A negatív gazdasági folyamatok miatt sok projekt megvalósítása is nehéz helyzetbe kerülhet,
a pályázatos projekteknél az eddiginél magasabb elállási arány várható. Egyéb, nem
pályázatos projektek, elsősorban a beruházások esetében is látszanak olyan nehézségek,
amelyek következtében a kedvezményezettek kénytelenek lesznek lemondani támogatásuk egy
részéről, vagy elállni akár az egész projekttől.

•

Mindezek az időszak végén igen magas, a GINOP ERFA prioritásai esetében látható mintegy
250 Mrd forint összegű forrásvesztési kockázatot jelentenek a GINOP számára. Jelenleg már
nincs lehetőség ilyen mennyiségben új felhívás kiírására, és új projektek sikeres végrehajtására,
veszélybe kerül az Operatív Program abszorpciója.

GINOP abszorpciós kockázatok kezelése I. – ÉFK módosítás
Az ÉFK módosítás főbb elemei
•
•
•

Átforgatás – egy új technikai felhívás meghirdetése 200 Mrd Ft értékben
GINOP-8.3.5-18/B Hiteltermék újranyitása egy új „alprogramként”, 100 Mrd Ft kerettel (feltételek egyeztetés alatt)
Aktív munkaerőpiaci programok keretemelése 13,4 Mrd Ft összértékben (a közeljövőben tervezett módosítás)
1. KKV

2. KFI

4.
Energetika

7. Turizmus

8. Pénzügyi
eszközök

ERFA összesen (REACT-EU nélkül)

5.
6.
Foglalkoztatá
Szakképzés
s
ESZA összesen
(REACT-EU nélkül)

GINOP ÖSSZESEN
(REACT-EU nélkül)

Várható új maximális
kötelezettségvállalási szint Mrd Ft
(1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
folyamatban lévő módosítása alapján)

2 499,41

802,66

3 302,07

GINOP 100%-os abszorpciójához
szükséges
további
kötelezettségvállalás

324,5

13,4

337,76

Folyamatban lévő intézkedések

Szükséges további intézkedések

Átforgatás
GINOP1.2.16-22
(technikai
felhívás)
200 Mrd Ft
-

Költségnövekmény
igények

Költségnövekmény
igények
-

GINOP-8.3.518 újranyitás
100 Mrd Ft

-

-

300

-

Aktív munkaerőpiaci programok
keretemelése

-

13,4

GINOP abszorpciós kockázatok kezelése II. – Új hiteltermék

GINOP-8.3.5-18/B hiteltermék újranyitása, új kerettel, módosuló feltételekkel (egyeztetés alatt)
•

A GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú
Hitelprogram - forgóeszköz hitel című termék újranyitása, 100 Mrd Ft keretösszeggel;

•

Válságkezelő termék, KKV-k számára, várhatóan forgóeszköz, bér, működési költségek
finanszírozására, maximum 150 millió Ft értékben.

•

Kedvező kamatozás és futamidő.

GINOP abszorpciós kockázatok kezelése III. - átforgatás
GINOP Plusz támogatott projektek „átforgatása” a GINOP 1-es prioritásba
•

A GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívás szerződéssel
rendelkező projektállományának, a 2014-2020-as szabályoknak is megfelelő részét, mintegy 100120 Mrd Ft értékben, egy technikai felhívás keretében átemeljük a GINOP 1-es prioritásba;

•

A megoldás a GINOP Plusz keretéből forrást szabadít fel, a feszített költségvetési helyzetben
többletkiadást nem generál, és növeli a GINOP abszorpciós szintjét;

•

A témában zajlott korábbi egyeztetések alapján a bizottsági kollégák nem kifogásolták a lépést
azzal, hogy a végrehajtás során a GINOP-ra irányadó feltételek teljesítését biztosítani szükséges
és az érintett kedvezményezetteket nem érheti hátrány;

•

A folyamat végrehajtása november-december folyamán várható.

GINOP abszorpciós kockázatok kezelése IV. – OP módosítás
REACT-EU prioritások közötti (ERFA-ESZA) forrásátcsoportosítás (írásbeli szavazás folyamatban)
•

Mindkét prioritás esetében a zárás közelében van a rendelkezésre álló keretek elszámolása, láthatóak a
végső forint összegek, illetve a lehívási árfolyam is nagyobb részben rögzült;

•

Az árfolyamváltozás következtében a GINOP-10. REACT-EU ESZA prioritásán (Ágazati Bértámogatás),
mintegy 2,1-2,5 Mrd Ft (a prioritás keretének mintegy 2,5%-a) szabad uniós keret marad, amelyet a
Kedvezményezett nem fog tudni lehívni, így nem kerül végső elszámolásba. Az alacsony összegre és a
programozási időszakból még rendelkezésre álló időre tekintettel új ESZA intézkedés kidolgozására és
megvalósítására nem látunk lehetőséget.

•

A GINOP-9. REACT-EU ERFA prioritás (Gyorskölcsön) végső forrásigénye ugyanakkor mintegy 11 Mrd Fttal magasabb a prioritás rendelkezésre álló uniós kereténél;

•

A forrásvesztés elkerülése érdekében a GINOP 10. prioritás 2022-es forráskeretéből kezdeményezzük a
fennmaradó összeg átcsoportosítását a GINOP 9-es prioritás 2022-es keretére. Az átcsoportosítás a
kedvezményezetteket nem érinti, csupán a 9. prioritásban a költségvetési kiegészítés mértékét
minimálisan.

6.2 Tájékoztatás a GINOP pénzügyi és szakmai
előrehaladásáról

GINOP 1-7. és 10. prioritások előrehaladás és főbb
eredmények

GINOP-1 Eljárás innovációk I.

FVNT
FVNT
VNT-vel
hatékonyságát
szemben FVNT
támasztják
támogatási
aláforma
a GINOPesetén
1.2.8-20
a projektfelhívás
életútja eddigi
során eredményességmérési
a kedvezményezett
tapasztalatai:
teljesítménye, gazdasági
a kedvezményezettek
mutatói nem csak
67%-nál
egyszer
a
fejlesztés
(a projekt támogatói
megvalósítását
döntést megelőző
követő értékelése
üzemi
eredmény
során)
javult
kerülnek
a projektmegvalósítást
megvizsgálásra,
megelőző
az
bázisértékhez
eredményességmérés
képestkeretében
(442 db még
projektből
további298
két
esetében
értékelésreüzemi
kerül sor
eredmény
(a projektnövekedés
fizikai befejezését,
került
kimutatásra
valamint az a1.bázisévhez
Projekt Fenntartási
képest). Jelentést követő
visszamérések).

Specializáció
Célzott ágazati támogatási programok kerültek
megvalósításra a zöld átállásra (GINOP-1.2.11-20,
GINOP-1.2.13-20), a kreatív ipar (GINOP-1.2.1420) és az egészségipar (GINOP-1.2.15-20)
fejlesztésére.

GINOP-1 Eljárás innovációk II.

Piaci ár ellenőrzés
Kisebb adminisztrációs terhet eredményez
pályázói és támogatói oldalon, továbbá EUPR-be
való integráltság miatt lekérdezhető, szűrhető
adatbázis jön létre, így a teljes potenciális szállító
állomány vizsgálható, nincsenek több tízezer
dokumentum között elrejtve a kockázatok.

Komplexitás
A programozási időszak végén indított Magyar
Multi Programban (GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.720)
komplexebb
projektek
kerülnek
megvalósításra (támogatott projektek átlagosan
4 db támogatott tevékenységet tartalmaznak),
mint például az időszak elején meghirdetett
kapacitásbővítő konstrukció (GINOP-1.2.1-15)
keretében (átlagosan 2 db támogatott
tevékenység).

GINOP-1 Eredmények

6 540 db
befejezett
projekttel
rendelkező kkv

18 996
új munkahely

323,5 Mrd Ft
magánberuházás

GINOP-1 Eredmények

GINOP-1.3.3-16-2017-00052
Beszállítói képesség fokozása a Scintilla Kft.-nél (összköltség: 1.3 Mrd Ft, támogatási összeg: 639 millió Ft)
Sok olyan hazai vállalkozást támogat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), amelyek már régóta ismertek termékeikkel nap, mint nap találkozhatunk -, és sok olyat is, amelyek az uniós támogatásnak köszönhetően lettek ismertebbek.
A Scintilla Kft. elektromechanikus alkatrészek és belső vezetékek (szerelt vezetékek, csatlakozók, kapcsolók, villamos szerelvények)
gyártásával foglalkozik. A legmodernebb eljárással készülő jel- és tápkábeleiket az autóipar, a háztartási gépipar, az ipari elektronika és a
telekommunikáció területén széles körben alkalmazzák. GINOP pályázatukkal alapvetően gyártási kapacitásukat fokozták az infrastruktúra,
az IT (Ipar 4.0 használata), a raktározási technika (új polcrendszerek kialakítása) és termelői eszközeik (gyalogkövetésű és homokvillás
targonca beszerzése) fejlesztésével.

GINOP-2 Eredmények

66 db
iparjogvédelmi
oltalom

104 inkubált
start-up

81 Mrd Ft
eszközbeszerzés
a kutatói infrastruktúra
fejlesztés érintő
intézkedésben

Együttműködő
szervezetek:
38 db kutatóhely,
211 db vállalkozás

GINOP-2 Eredmények
GINOP-2.3.6-15-2015-00001
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis
Összköltség és támogatási összeg: 48,46 Mrd Ft

GINOP-2 Eredmények

GINOP-2.2.1-15-2017-00047
Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra
támogatási összeg: 1,1 Mrd Ft)

SOLVO Biotechnológiai ZRT. (összköltség: 1,35 Mrd Ft,

A projekt célja olyan kísérleti rendszerek összeállítása és tesztelése, amely alkalmas a biologikumok kiváltotta immunreakciók által előidézett
gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások kimutatására. A projekt végére in vitro szolgáltatás nyújtására alkalmas csomagot áll össze, mely
tartalmazza a szolgáltatás leírását, a kísérleti belső protokollokat, kiértékelő templátokat és a piacra vitelhez szükséges egyéb
dokumentációt. Az új szolgáltatások létrehozása mellett a projekt során egy olyan eljárás bevezetését is tervezik, amely segíthet a
szolgáltatásokhoz használt primer májsejtek hosszútávú fenntartásában és szaporításában. Az általunk tervezett szolgáltatás többféle
végpont mérésére lesz alkalmas. A CYP450 enzimek aktivitásának mérésén túl transzporterek aktivitásának és egyéb biomarkerek mérésére
is lehetőséget nyújt.

GINOP-3 Eredmények

15 739
testreszabott
digitális fejlesztési
terv

17 238 db
újonnan
bevezetett
IKT alkalmazás

374 361 db
háztartási és

8 258 db
új állami vagy
önkormányzati

csatlakozási
végpont

149 db
érintett járás

AMIBEN HAZÁNK EGYÉRTELMŰEN JOBBAN TELJESÍT
DESI Index – vidéki NGA szélessávú hálózat lefedettség (háztartások % -ában)
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GINOP-4 Eredmények

38 383 magyar háztartásnyi
éves ühg kibocsátás csökkenés

A paksi atomerőmű névleges
teljesítményének
11,5%-ának megfelelő
megújuló energia többlet

GINOP-4 Eredmények

GINOP-4.1.4-19-2019-00138
Amplio Automatika Kft. központi épület napelemes rendszerrel történő bővítése (összköltség: 14 millió Ft, támogatási összeg: 7,8 millió Ft)
Projekt célja: Összesen 210 darab Quantum QCELL 285 Wp névleges teljesítményű napelem modul kerül telepítésre. A villamos
összekötések megfelelő keresztmetszetű, UV-álló, egyenáramú vezetékek, védőcsatornákban elvezetve, a fokozott UV és mechanikai
védelmet biztosítva kerülnek kivitelezésre. A napelem modulok trapézlemez és fordított rétegrendű járható tetőszerkezetre rögzülnek,
speciálisan erre a célra használt alumínium illetve rozsdamentes tartószerkezettel. A napelem moduloktól induló pozitív és negatív vezetőket
biztonsági okokból egymástól jól láthatóan elkülönítve kerülnek elvezetésre az inverterig. A telepítendő inverter 1 db KACO Powador
60.0TL3 ellátott egység. Független processzoros rendszer ellenőrzi a hálózati adatokat, folyamatos impedancia ellenőrzést végez, és
kikapcsol amennyiben a hálózati szinkron nem tartható. Kábelbekötések tömszelencékkel történnek. A napelem modulokkal megtermelt DC
energiát inverteren keresztül, műanyag csatornába fektetett kábelen juttnak el a betáplálás szekrényéig.

GINOP-5 Eredmények

238 685 fő
álláskereső a
munkaerő-piaci
programban

128 619
támogatott fő az
Ifjúsági
Garancia
programban

8435 új
vállalkozó a
vállalkozóvá
válást segítő
programban

Munkaerőpiaci mutatók változása, 2014-2021
Foglalkoztatási ráta
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Munkaerőpiaci mutatók változása, 2014-2021
GINOP munkaerőpiaci támogatások
(résztvevők kumulált létszáma)
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Regisztrált álláskeresők átlagos létszáma

Munkahely elvesztésével fenyegetett résztvevők (GINOP 5.3.10, 5.3.16, 10.1.1.)

25 év alatti regisztrált álláskeresők átlagos létszáma

Munkanélküli vagy inaktív résztvevők (GINOP 5.1.1, 5.2.1)

Adatok forrása: NFSZ

2021

GINOP-5 Eredmények

GINOP-5.1.9-17-2017 Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása – Rozmaring Hungarian Design (támogatási összeg: 4,6
millió Ft)
21 évesen nagymamámtól tanultam meg a varrás alapjait, majd 24 éves koromban döntöttem úgy, hogy irányt váltok az addigi
tanulmányaimtól (andragógia) és a hobbimat szeretném a szakmámmá tenni. 2018-ban végeztem a Budapesti Metropolitan Egyetem divatés textiltervező mesterképzésén, ahol megtanultam a gépi kötés alapjait, majd teli vágyakkal, izgalommal, és persze félelemmel vágtam bele
álmaim megvalósításába, a márka elindításába.
Már az egyetemi divat- és textiltervező mesterképzés alatt megszületett a gondolat, hogy létrehozzam a Rozmaring Hungarian Design-t. Egy
olyan márkát képzeltem el, ami egyszerre szólítja meg a fiatalokat és a népművészet kedvelőit. Célom, hogy olyan egyedi ruhadarabokat
tervezzek, amiben a viselője igazán különlegesnek érzi magát, vidámságot visz a hétköznapjaiba és a környezetének is mosolyt csal az
arcára. A GINOP-5.1.9-17-2017 Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása projekt segített képzéssel, üzleti terv
készítésben való segítséggel és támogatással, hogy álmaim megvalósulhassanak.

GINOP-6 Eredmények

3 475 hátrányos
helyzetű tanuló
részesült
tanulmányi
ösztöndíjban

98 851 fő vett
részt
munkahelyi
képzésben

31 989 fő vett
részt az idegen
nyelvi
képzéseken

GINOP-6 Eredmények

15 600
szakképzésben
tanuló tanulmányi
felzárkóztatása
valósult meg

32 011 felnőtt
kulcskompetenciái
javultak
nem formális
képzésen

2 392 fő
szakképzésben
oktató digitális
kompetenciafejles
ztése valósult meg

GINOP-6 Eredmények
Korai iskolaelhagyók (%)
12,4

12,5

Lemorzsolódás aránya (%)
(GINOP és VEKOP projektek együtt)

12,5
12,1
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EU 27

Korai iskolaelhagyóknak azok a legfeljebb alapfokú iskolai
végzettségű 18–24 évesek minősülnek, akik a kikérdezést
megelőző négy hét folyamán semmiféle (sem iskolarendszerű,
sem iskolarendszeren kívüli) oktatásban, képzésben nem vettek
részt. A mutató a korai iskolaelhagyóknak a megfelelő
korcsoportba tartozó (18–24 éves) népességen belüli arányát
jelzi. (Forrás: KSH)

2016/2017 lezárt tanév

2019/2020 lezárt tanév

Lemorzsolódás aránya: A korai iskolaelhagyók aránya a GINOP6.2.3 és VEKOP-8.6.3 projekteket megvalósító szakképzési
centrumokban. Lemorzsolódó tanulónak az a legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkező, nappali tagozatos, középfokú
végzettséggel nem rendelkező 14-24 éves tanuló tekinthető, aki
az elmúlt négy hétben sem iskolarendszerű, sem
iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben nem vesz részt.
(Forrás: NFSZH)

GINOP-6 Eredmények

GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 - A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések (Összköltség és támogatási összeg:
10,941 Mrd Ft)
A kiemelt projekt célja a szakképzés átalakításának segítése és az IPAR 4.0 technológia használatára felkészítő innovatív képzési rendszer
kialakítása. A projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kap az Ágazati Képzőközpontok és Akkreditált Vizsgaközpontok kialakítása, ezek
módszertani megalapozása és a szervezeti szintű működés kialakítása. A program ezen túlmenően elősegíti a gyakorlati szakképzés
kiterjesztését és a műhelyiskola, dobbantó program, valamint az orientációs évfolyam által az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódó
célcsoportok felzárkóztatását.
A program további célja, hogy az IPAR 4.0 kihívásainak megfelelve a Szakképzés 4.0 által, azzal összhangban támasztott feladatok
megvalósulásával segítse az új, digitalizált gazdasági platformok piacképes munkaerővel való feltöltését. A fejlesztés során a projekt 10
gyártás-szimulációs eszközt szerez be, amelyek segítik a tanulókat a gyakorlati készségek elsajátításában és mélyítésében.

GINOP-7 Megvalósítási helyszínek

Aktív turisztika
Gyógyfürdő
Komplex
Nemzeti Park
Vár, kastély
Világörökség

GINOP-7 Eredmények

8 db
világörökségi
helyszín
fejlesztés

95,92 km felújított
kerékpár útvonal

14 db fürdő és
gyógyhely
fejlesztés

65 db + 144 db kialakított
vízi és természetjáró
megállóhely

32 megújuló kastély
és vár

849 db beszerzett
Hajóegység (kajak-kenu,
vitorlás és motoros)

GINOP-7 Eredmények

GINOP-7.1.2-15-2017-00016 Aktív lovasturisztikai hálózat létrehozása Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiók területén (összköltség és
támogatási összeg: 700 millió Ft)
A projekt célja egységes, fenntartható, „minőségbiztosított”, aktív lovasturisztikai hálózat rendszerszintű létrehozása Észak-Magyarország és
Észak-Alföld régiók területén, lovastúraútvonalak kijelölésével, megállópontok létesítésével, valamint a szolgáltatók szakmai felkészítésével.
Sikeresen megvalósult a lovastúra útvonalhálózat szakember által történő kijelölése, mindösszesen 1 813 km lóháton bejárható
útvonalhálózat jött létre.
Eredményes közbeszerzést követően a 31 helyszínt érintő kivitelezési munkák zajlanak, 16 lovasturisztikai megállópont műszaki átadására
került sor mostanáig.
A szolgáltatók lovasturisztikai felkészítése, hálózatba szervezése; valamint egységes tematika, azonos típusú és minőségi színvonalú
szolgáltatáskínálat kidolgozása és piaci bevezetése a projekt további feladata. A szolgáltatást igénybe vevőket turisztikai portál,
útvonalkezelő alkalmazás is segíti majd a lovastúrázás során, melynek kialakítása a projekt keretein belül történik.

GINOP-10 Eredmények
REACT-EU ESZA

27 280 db
támogatott kkv

166 364 db
megőrzött
munkahely

84 Mrd Ft
folyósított
támogatás

6.3 Tájékoztatás a GINOP pénzügyi és szakmai
előrehaladásáról
GINOP 8 előrehaladás és főbb eredmények

GINOP-8 Pénzügyi Eszközök
∑1193 Mrd Ft

54,2

1200

1000

800

∑828,2 Mrd Ft

∑ 809,1 Mrd Ft

∑ 773,6Mrd Ft

100

∑ 662,9 Mrd Ft

37,9

35,5

41,3
600

400

!

200

0

Forráskeret

Folyósítás

Szerződés

Pozitív döntés

2022. tavaszi MB óta történt változás
Adatok: MFB 40. heti jelentés

Igénylés

„KKV Technológia Hitelprogram” (GINOP-8.3.5-18)
forgóeszköz termékváltozat „2.0”
„Visszahulló” források
47 Mrd Ft

Program újranyitása
2022.06.27.

Cél: a lehető legtöbb
vállalkozás támogatása

Feltétel

Módosítás előtt

Módosítást követően

Maximum
hitelösszeg

80 m Ft

25 m Ft

Rendelkezésre
tartási idő

12 hónap

fix 3 hónap

Elszámolható
költségek

- készlet
- működési
költségek
- követelés
finanszírozás

Előleg mértéke

2 x 50%

100 %

KKV-k

KKV-k, amelyek nem
rendelkeznek
GINOP-835/B,
GINOP-911
termékkel

Finomhangolt feltételek
Rendkívüli érdeklődés
5 nap - 2340 db kérelem

Igénybevevők köre

- készlet
- működési
költségek

KKV Technológia Hitelprogram(GINOP-8.3.5-18)
Forgóeszköz Termékváltozat „2.0”

Feldolgozottság: 94%

Átlagos hiteligény: 20,5 M Ft

Forrás: MFB adatbázis, 2022.11.01.

KKV Technológia Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) forgóeszköz termékváltozat „2.0”
Gazdálkodási forma szerinti
megoszlás – szerződött állomány
darabszáma szerint

Ágazat szerinti megoszlás (TOP3)
– szerződött állomány darabszáma
szerint

2%

Mikrovállalkozás

Feldolgozóipar

15,7%

35%

Kisvállalkozás

Építőipar

19,0%

63%

Középvállalkozás

Kereskedelem,
gépjárműjavítás

36,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Forrás: MFB adatbázis, 2022.10.13.

KKV Technológia Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) forgóeszköz termékváltozat „2.0”
Területi megoszlás szerződött összeg alapján

2,6 Mrd Ft
2,8 Mrd Ft

3,6 Mrd Ft

2,6 Mrd Ft

Forrás: MFB adatbázis, 2022.10.13.

KKV Technológia Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) forgóeszköz termékváltozat 3.0”egyeztetés alatt

Elhúzódó Covid
járvány okozta
gazdasági
nehézségek,
orosz-ukrán
konfliktus okozta
válság

Drasztikus
energiaár
emelkedés,
növekvő infláció,
magas költségek

GINOP8.3.5-18
„3.0”

Forint/euró
árfolyam változás
+ 100 Mrd Ft

KKV Technológia Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) forgóeszköz termékváltozat „3.0”
– egyeztetés alatt
Feltétel

„ 2.0”

Igénybevevők köre:

Elszámolható költségek:
Hitelösszeg:

„3.0”
KKV-k

Bér, járulék, rezsi, működési költség, készlet finanszírozása
1-25 millió Ft

Előleg mértéke:

10-150 millió Ft

100%

Futamidő:

5 év

Elvárt saját forrás és
kamat:

0%

Fedezet:

Támogatási kategória:

készfizető kezesség vagy a
tőkekitettség 20%-a

10-25 m Ft: készfizető kezesség vagy tőkekitettség 20 %-a
25-150 m Ft: készfizető kezesség és a tőkekitettség 20 %-a

De minimis

De minimis és „válságtámogatás”

Kockázati tőkeprogramok előrehaladása

GINOP-8.2.7-18

1,2

GINOP-8.2.5-17

GINOP-8.2.3-17

4,7

0,9

5,7

0,2

GINOP-8.1.3/B-17

2,7

5,4

3,9

0,5

60,6

GINOP-8.1.3/A-16 0,3

0%

1,1

0,9

24

10%

20%

30%

40%

Benyújtott, döntésre váró kérelemek összege (Mrd Ft)

5,7

50%

60%

70%

80%

Szerződött összeg - EU-s forrás (Mrd Ft)

Szabad keretösszeg (Mrd Ft)
Adatok: MFB 40. heti jelentés

90%

100%

AAVSZ 2021. ÉVI DÍJAZÁSA
Megnevezés

Összeg (HUF)

Finanszírozási szerződés 14.1 (e) pont alapján az AAVSZ Alapdíjazás összege

3 002 538 582

Finanszírozási szerződés 14.3 bekezdés alapján az AAVSZ
Teljesítményalapú-díjazás összege

2 536 639 556

Finanszírozási szerződés 14.4 bekezdés alapján AAVSZ-nek, mint
közvetítőnek járó Termékvégrehajtási Alapdíjazás összege
(GINOP-8.2.1-3.4.1-15)

6 800 596

Finanszírozási szerződés 14.4 bekezdés alapján AAVSZ-nek, mint
közvetítőnek járó Termékvégrehajtási Teljesítményalapú-díjazás összege
(GINOP-8.2.1-3.4.1-15)

7 207 147

Összesen:

5 553 185 881

AAVSZ 2021. ÉVI DÍJAZÁSA
Megnevezés
2021. évre elismert költségek összege
2021. évi díjazás összege

Összeg (HUF)
2 895 909 089
- 5 553 185 881

MFB költségtérítés alszámlán 2021. évben keletkezett kamatbevétel
összege
Összesen:

- 2 690 539 049

Megnevezés

Összeg (HUF)

2020.12.31-ig meg nem térített költségek összege
Korábbi évek terhére elszámolt 2021. évi díjazás összege
2021.12.31-ig meg nem térített költségek összege

- 33 262 257

3 018 390 001
- 2 690 539 049
327 850 952

6.4 Eredményességi indikátorok alakulása

GINOP-1 Támogatott vállalkozások
1. KKV
Támogatott vállalkozások (db)

2. K+F+I
Támogatott vállalkozások (db)
13 281

2023 célkitűzés

2023 célkitűzés

17 213

TSZ-ek szerinti vállalás

Aktuális

8 306

-

3 000

6 000

9 000

12 000 15 000 18 000

3 536

3 855

TSZ-ek szerinti vállalás

Aktuális

3 546

-

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Számottevő tényérték teljesítés várható a következő időszakban a GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű
településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása c. konstrukció
hozzájárulásából, valamint a 2023-ban záró kiemelt projektekből

GINOP-3 Szélessáv
3. IKT
Támogatatott vállalkozások (db)
2023 célkitűzés

3. IKT
Szélessáv (háztartás)
2023 célkitűzés

8 300

14 250

TSZ-ek szerinti vállalás

410 000

TSZ-ek szerinti vállalás

374 361

15 184
Aktuális

Aktuális

-

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

233 943

-

100 000

200 000

300 000

400 000

Az indikátor vállalás a 2023-as OP célérték 91,3%-án áll, így a szélessávú fejlesztések esetében az
OP
célt
nem
fogják
100%-ban
lefedni
a
TSZ-ek
keretében
tett
vállalások
Mintegy 65 projekt tervezett befejezése 2022 végéig és 2023-ban fog megtörténni; ennek
köszönhetően a tényérték jelentős növekedése várható

GINOP- 4 Energia
4. Energia
ÜHG kibocsátáscsökkenés (CO2 egyenért. t)
2023 célkitűzés
210 066,55
TSZ-ek szerinti vállalás
210 276,87

Aktuális

100 761,89

-

50 000

100 000

150 000

200 000

A GINOP-4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k
részére c. kiírás szerződéseinek keretében tett vállalások hozzájárulásával a GINOP-4 projektállomány már
100%-ban
lefedi
a
2023-as
OP
indikátor
célt
A 2022 második felében és a 2023-ban befejezett projektekhez kapcsolódó záró beszámolók elfogadásával
várható az indikátor tényérték „felzárkózása”

GINOP eredményességi keret indikátorok /ESZA/ – már teljesült vagy a
közeljövőben teljesülő célokkal rendelkező indikátorok
5. Foglalkoztatás
IG (ESZA) résztvevők száma (fő)*

5. Foglalkoztatás
Résztvevők száma (fő)*
2023 célkitűzés

142 000

TSZ-ek szerinti vállalás

189 000

Aktuális
*2021.12.31-i validált

219 932

-

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

2023 célkitűzés

122 000

TSZ-ek szerinti vállalás

122 000

Aktuális

120 185

*2021.12.31-i validált
adat

-

2023 célkitűzés

35 000

2023 célkitűzés

TSZ-ek szerinti vállalás

35 000

TSZ-ek szerinti vállalás

*2021.12.31-i validált
adat

40 089

-

10 000

20 000

30 000

80 000

120 000

6. Versenyképes munkaerő
Résztvevők száma (fő)*

5. Foglalkoztatás
IG (YEI) résztvevők száma (fő)*

Aktuális

40 000

40 000

450 000

477 158

Aktuális
*2021.12.31-i validált
adat

442 871

-

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

GINOP-7 Turizmus
7. Turizmus
Látogatószám (látogatás/év)
2023 célkitűzés

1660 000

TSZ-ek szerinti vállalás
2807 059
Aktuális

192 441

-

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

A GINOP-7 projektek zárására döntően a következő hónapokban, ill. 2023-ban kerül majd sor, emiatt a tényérték
jelentősebb
növekedése
is
a
programozási
ciklus
vége
felé
várható
A projektek befejezésének elmaradását továbbra is a beruházások komplex jellege, valamint a megvalósítás
folyamatában jelentkező költségnövekmények (COVID, ukrán válság - építőipari áremelkedések) időbeli hatásai okozzák

GINOP eredményességi keret indikátorok /ERFA/ – már teljesült indikátorok

8. Pénzügyi eszközök
Támogatatott vállalkozások (db)

2023 célkitűzés

2. K+F+I
Támogatott vállalkozások (db)

2023 célkitűzés

7 000

TSZ-ek szerinti vállalás

10 280

Aktuális

2 000

4 000

6 000

8 000

3 855

TSZ-ek szerinti vállalás

Aktuális

7 951

-

3 536

10 000

3 546

-

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

A GINOP pénzügyi indikátorok alakulása – 2022.10.
Prioritás

Indikátor

2023. évi célérték
(millió EUR)

Költségnyilatkozatban
elszámolt (millió EUR)

Végrehajtási
arány

1. KKV

1 779,4

1 706,3

95,9%

2. K+F+I

1 560,9

1 372,2

87,9%

416,3

273,5

65,7%

212,0

164,8

77,7%

1 604,3

1 424,4

88,8%

108,3

103,3

95,4%

437,2

313,8

71,8%

360,5

115,2

32,0%

2 211,7

1 878,8

84,9%

9. A COVID 19 világjárvány gazdasági köv. elhárítása

246,4

213,0

86,4%

10. A COVID 19 világjárvány munkaerőpiaci köv. elhárítása

224,7

214,8

95,6%

9 161,7

7 780,4

84,9%

3. IKT
4. Energetika

5. Foglalkoztatás (ESZA)
5. Foglalkoztatás (YEI)
6. Versenyképes munkaerő
7. Turizmus

8. Pénzügyi eszközök

Összesen:

Az igazoló hatóság
számviteli rendszerébe
bekerülő és a hatóság
által igazolt
elszámolható
ráfordítások teljes
összege

Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés
pénzügyi eredményességi keret indikátor

• Bizottság 2022. július 22-i keltezésű (Ref. Ares (5309309-22/07/2022)
levelét követően az IH felülvizsgálta az IFK forrás felhasználását
alátámasztó elszámoló bizonylatokat. Az IFK forrás elszámolására
benyújtott, ellenőrzött költségtételek – a későbbi korrekciót figyelembe
véve is - biztonságosan lefedik a rendelkezésre álló IFK forrást.

• Az elszámoló bizonylatok felülvizsgálata kimutatta, hogy egy korrekció
végrehajtása során összesen 2,03 Mrd Ft összeg kétszer került
levonásra.
A
korrekció
kivezetését
a
2023.
év
első
költségnyilatkozatában fogja az Igazoló Hatóság elvégezni.

GINOP-6 prioritás pénzügyi eredményeségi keret indikátor
• A GINOP Éves Fejlesztési Keret összegéhez viszonyítva a
Kedvezményezettek részére 99,91 %-os arányban történt kifizetés, mely
az előleg és számla alapú kifizetéseket is tartalmazza.
• A Kedvezményezettek számla alapú, azaz teljesítéssel alátámasztott
kifizetés igénylése az ÉFK keret 83,34%-t teszik ki. A benyújtott
elszámolások feldolgozása szintén az ÉFK keret arányában 67,41%-on áll
(OP keret arányában 71,8%).
• Tekintettel arra, hogy a projektek többsége 2022. év végén, illetve 2023. év
I. félévében zár, az IH úgy ítéli meg, a 6. prioritás 100%-os abszorpciós
célját teljesíteni fogja.

6.5 Tájékoztatás az ellenőrzésekről

Tájékoztatás az ellenőrzésekről I.
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)
ellenőrzései a 2021.07.01-2022.06.31. közötti elszámolási
időszakra nézve:
Az Éves Kontrolljelentés részeként (ACR):
• rendszerellenőrzés
• projektek éves mintavételes ellenőrzése

Az ellenőrzések még folyamatban vannak.

Tájékoztatás az ellenőrzésekről II.
Az Európai Bizottság tematikus ellenőrzései:
• GINOP 8. prioritás (indult 2019.11.07-én) – lezárva
A tagállam végrehajtotta a Bizottság ajánlásait, így a Bizottság
az ellenőrzést 2022.09.27-én lezárta.

• GINOP 6. prioritás (indult 2020.11.02-án) – folyamatban van
A Bizottság egy kivételével (korlátozó műszaki leírás
közbeszerzésben) lezárta ajánlásait. Az ajánlást illetően a
Bizottság és a tagállam között egyeztetés van folyamatban.

Tájékoztatás az ellenőrzésekről III.
Az Európai Bizottság tematikus ellenőrzései:
• GINOP 1-2. prioritás (indult 2020.11.16-én) – folyamatban van
A tagállam végrehajtotta a Bizottság ajánlásait, ezzel
összefüggésben a tagállami beszámolás még folyamatban van.
A közeljövőben az ellenőrzés lezárása várható.
• GINOP 3. és 7. prioritás (indult 2022.06.07-én) – folyamatban van

A Bizottság várhatóan
jelentéstervezetét.

2022.

decemberében

küldi

meg

• Horizontális közbeszerzési ellenőrzés – hét operatív programot
érint, indul 2022.11.09-én

Tájékoztatás az ellenőrzésekről IV.

Tájékoztatás
•

a folyamatban lévő bűnetőeljárásról, a kapcsolódó figyelmeztető
levélről továbbá,

•

a NAV-val való együttműködésről.

6.6 Tájékoztatás az FVNT projektek
eredményességi méréséről;

FVNT konstrukciók szerződéseinek megoszlása

Fenntartási jelentések ütemezése az elfogadott ZB-k után

GINOP-1.2.8-20 eredményességmérés
elemzés

1. Eredményességmérés

2. Eredményességmérés

2. Eredményességmérés

2. Eredményességmérés

Átfordulás

Eredményességi mérés eddigi eredményei I.
(visszafizetéssel érintett projektek száma és a visszafizetés mértéke)

Eredményességi mérés eddigi eredményei II.
(a visszafizetéssel érintett projektek tekintetében a visszafizetés összege és a kötelezettség oka)

Az eredményességmérésnél leginkább nem teljesített, igénybe nem vett
értékelési szempontok (110 db)
A vállalkozás valósított meg fejlesztést a Szervezetfejlesztési/Piaci kapcsolatok ügyfélmenedzsment/Értékteremtő
folyamatok/Üzleti modell és menedzsmentje területeken.

91

A vállalkozás IFKA által jóváhagyott technológiai és szervezeti megújulást szolgáló fejlesztési tervvel rendelkezik

86

A vállalkozás igénybe vett vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást .

78

Üzemi eredmény aránya a bázis értékhez képes

59

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg

9

1 főre eső bruttó hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest, vagy értéke a visszamérés évében

6

6.7 Tájékoztatás a turisztikai
költségnövekmények kezeléséről

Tájékoztatás a turisztikai költségnövekmények kezeléséről
1. Előre nem kalkulálható áremelkedések (COVID19, háború,építőipar)*

2. Előkészítési fázis elhúzódása*

4. Szerződéskötés és turisztikai tartalom közötti eltelt idő hossza*

3. Eredménytelen beszerzési eljárás*

5. Időközben pótmunka igény*
* Költségnövekmények indokai sorrend szerint súlyozva

Szerződés szerinti költség
növekedése

Költségnövekmény igény:
Kivitelezési tartalom

Turisztikai tartalom

Költségnövekmények bírálata
Jogszabályi háttér: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
Vizsgálati és döntési jogkörök:

Költségnövekmény összege (Ft) és %-os érték
változás nagysága

Vizsgáló szervezet

Döntési jogkör

30 millió Ft alatt és 15 % alatt

IH

IH

30 millió Ft felett, de 15 % alatt

IH

Kormány

30 millió Ft felett és 15-30 % között

Igazságügyi szakértő (és IH)

Kormány

30 millió Ft felett és 30 % felett (nem támogatható)

Igazságügyi szakértő (és IH)

Kormány (egyedi döntés)

Kiemelt projektek: Projektfejlesztés folyamatában összegtől függetlenül az IH vizsgál és dönt. A projektfejlesztés végén a projekt
támogatási összege a projekt eredeti támogatási összege.
IH vizsgálat: 272-es előírások (pl. közszféra szervezet, csak eredeti tartalom szerinti, piaci ár, egyéb forrásbevonás lehetőségei),
beszerzés/közbeszerzés körülményei, költségvetésen belüli változtatási lehetőségek, indikátor, stb.
Döntési folyamat:
•
•

Ha IH dönt: kérelem beérkezés, kérelem IH vizsgálata, technikai döntéskiegészítés, szerződésmódosítás
Ha Kormány dönt: kérelem beérkezés, kérelem IH vizsgálata, kormány-előterjesztés készítés, FKB ülés, (igazságügyi
szakértő vizsgálat), NVK ülés, Közlöny megjelenés, MAJD technikai döntéskiegészítés, szerződésmódosítás

GINOP „Turizmus” költségnövekmények
Konstrukció

Költségnö
vekménye
s
projektek
száma
(db)

Költségnö
vekménye
k száma
(db)

Költségnövekmények
összege (Ft)

Kastélyok /
várak

23

33

10.671.468.408.
-

10

GINOP-7.1.1-15 elállások (8 db és 6,4875 Mrd Ft),
GINOP-7.1.6-16 elállás (1 db és 1,23 Mrd Ft*),
árfolyam-nyereség, rendelkezésre álló szabad keret

3 db és
237.462.530.-

Aktív turizmus

6

8

587.154.274.-

4,8

projektek közötti támogatás átcsoportosítás, árfolyamnyereség

0 db

Gyógyhelyek

2

2

1.606.543.970.-

31,1

árfolyam-nyereség

0 db

Egyházak

0

0

0

-

-

1 db és
145.987.356.-

Nemzeti
parkok

1

1

800.859.243.-

0

GINOP-7.1.5-15 elállás (1 db és 1,376 Mrd Ft),
árfolyam-nyereség

0 db

Világörökség

3

4

794.288.676.-

5,2

GINOP-7.1.6-16 elállás (1 db és 270 m Ft*),
árfolyam-nyereség

1 db és
165.258.350.-

Turisztikailag
frekventált
térségek

18

19

3.605.385.899.-

4,2

GINOP-7.1.9-17 elállás (1 db és 1,5 Mrd Ft), árfolyamnyereség, rendelkezésre álló szabad keret

8 db és
1.945.158.781.-

Keret
változása
költségnövekm
ény miatt (%)

Finanszírozási háttér

Folyamatban lévő
költségnövekmények (db és Ft)

7. A GINOP és a European Innovation Scoreboard
kapcsolata

8. Tájékoztatás a (kockázatos) kiemelt projektek
értékeléséről

GINOP (2014-2020) kiemelt projektek helyzete
• Jelentős tétel: a GINOP-ban a kiemelt projektek aránya a
teljes kerethez képest közel 35%
• Előzmény: A GINOP Monitoring Bizottság 9/2018. (V.23.)
határozata, a pénzügyi teljesítés felülvizsgálatáról, különös
tekintettel a kiemelt projektekre.
• Kialakult cél: A GINOP kiemelt projektek eredményes,
határidőre történő megvalósításának elősegítése, a
kockázatok azonosítása, kezelése révén.
• Megvalósítás módja: Tanácsadási projekt keretében külső
szakértő bevonásával.

GINOP 1-10. prioritásokban:
•
Hatályos szerződés: 90 db
•
Szerződött támogatás: 963,42 Mrd Ft
•
Lezárult: 10 db

A külső szakértői munka:
•
folyóértékelés jelleggel
•
projektek és folyamatok vizsgálata
•
IH felé javaslatok megfogalmazása
•
3 különálló vizsgálat:
✓ 2019
✓ 2021
✓ 2022

A kockázati vizsgálat módszertana
Kétlépcsős vizsgálat:
I.

II.

Adatalapú
kockázatelemzés
•
EUPR, ill.
kedvezményezettektől
közvetlenül bekért
adatok alapján
•
20+ szempont
•
Kockázatos projektek
azonosítása
Kockázatos projektek
mélységi vizsgálata
kedvezményezetti
egyeztetések során
•
Kockázati tényezők
validálása
•
Aktuális helyzet
közös áttekintése

1) A megvalósíthatósági kockázatok jelentős
súlyúak, a kiemelt projekt eredményes
befejezését veszélyeztetik. Nem biztos, hogy van
olyan intézkedés, amellyel a projekt teljes
egészében megmenthető.
2) A végrehajtási nehézségek
okozhatják a projektmegvalósítás
elhúzódását, de megfelelő intézkedés
mellett orvosolhatók.

3) A figyelmet igénylő kérdések - korai előrejelzők későbbiekben változó valószínűséggel
kialakuló problémákra utalnak az Irányító Hatóság számára
(a 2022-es vizsgálatnál nem használtuk)

Intézkedési javaslatok megfogalmazása az IH felé

2022. évi kockázatelemzés eredménye prioritásonként

Kockázatos kiemelt projektek száma prioritásonként
(GINOP 1-7, db)

Kockázatos kiemelt projektek támogatási összege a prioritás
keretösszegéhez képest (GINOP 1-7, Ft)
600 000 000 000

45
40

500 000 000 000

35
400 000 000 000

30
25

300 000 000 000

20
200 000 000 000

15
10
5

7/41

3/8

1/1

2/13

1/13

100 000 000 000

2/13

10,9 %
1,9 %

0

14,36 %

0,67 %

12,12 %

10,25 %

0

GINOP 1

GINOP 2

GINOP 3

GINOP 5

GINOP 6

GINOP 7

GINOP 1 GINOP 2 GINOP 3 GINOP 5 GINOP 6 GINOP 7

2022:
• Az első fázisú értékelés a GINOP 1-7. prioritás 82 db kiemelt projektjére került
lefolytatásra, amelyből 16 db minősült kockázatosnak
• A korábbi vizsgálatokhoz képest ismét kockázatosnak minősülő projektek száma: 8 db

Kockázatos projektek listája GINOP 1-6. prioritás
2021.12.31-es állapot alapján
Pályázati azonosító

Kedvezményezett neve

GINOP-1.1.2-VEKOP-172018-00001

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara

Projekt címe

Projekt
összköltsége (Ft)

Országos Vállalkozói Mentorprogram

3 299 998 380

GINOP-1.1.3-16-2017-00001

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft.

Modern Mintaüzem Program I. - mikro-, kis- és középvállalkozások
üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és
automatizációs fejlesztések élénkítése

4 530 000 000

GINOP-1.3.7-19-2020-00001

HEPA Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Zrt.

Fit for Export

1 500 000 000

GINOP-2.3.6-15-2015-00001

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési
Nonprofit Közhasznú Kft.

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis

GINOP-3.1.6-20-2021-00001

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

GINOP-3.4.6-17-2017-00001

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi
minőségbiztosítása
Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati
fejlesztései

48 459 000 000
4 500 000 000
13 000 000 000

GINOP-5.3.7-VEKOP-172017-00001

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

3 800 000 000

GINOP-6.1.9-18-2018-00001

KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft.

Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása kiemelt projekt

7 000 000 000

GINOP-6.1.10-VEKOP-192020-00002

IKK Innovatív Képzéstámogató
Központ Zrt.

A gazdasági fokozatváltást támogató innovatív képzések

Jellemző problémák:
• „Farnehéz” projektek, pénzügyi előrehaladás aránytalanságai
• Indikátor célértékek elérésének kérdései

10 941 000 000

Kockázatos projektek listája GINOP 7. prioritás
2021.12.31-es állapot alapján
Pályázati azonosító

Kedvezményezett neve

Projekt címe

Projekt
összköltsége

GINOP-7.1.1-15-201600009

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése

1 700 000 000

GINOP-7.1.1-15-201600016

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai
célú fejlesztése

2 785 769 099

GINOP-7.1.1-15-201600020

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése

2 283 296 376

GINOP-7.1.1-15-201700028

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése

GINOP-7.1.1-15-201700037

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és
külső vár összehangolt attrakciófejlesztése

2 658 750 000

GINOP-7.1.2-15-201600013

Magyar Vitorlás Szövetség

"Balatonfüred megállópont"

2 140 711 605

GINOP-7.1.2-15-201700018

Magyar Természetjáró Szövetség

Somogy bejárható varázsa

249 158 249

Jellemző problémák:
• Építőipari drágulás, alapanyaghiány
• Beszerzés-kivitelezés elakadása, elhúzódása

989 838 000

Kifizetések előrehaladása folyamat áttekintése
(2022.10.31-i állapot)

•

2022. évi kockázatos projektek együtt
GINOP-2.3.6-15-2015-00001 nagyprojekt nélkül

Kockázatos projektek, 2023.08.31-ig
történő, a teljes támogatási összegre
vonatkozó forráslehívás elméleti görbéje

•

70 000 000 000

60 000 000 000

2020.12.31; 2021.12.31; 2022.05.25 és
2022.09.30-as időpontok közti változásra
fókuszálva

•

50 000 000 000

GINOP-2.3.6-15-2015-00001 projekt
nélkül, mivel méretéből adódóan
jelentősen torzítaná az adatokat

40 000 000 000

•

30 000 000 000

Az ábra csak tendenciákat mutat, mivel
nem veszi figyelembe a forráslehívások
kezdetének tényleges időpontját, sem a
hatályos szerződés szerinti végdátumot

20 000 000 000
10 000 000 000

•

Havi 3,4 Mrd Ft-ot kellene kifizetni a
fennmaradt 37,7 Mrd Ft lehívásához.

•

Elmúlt 5 hónap összesen: 4,5 Mrd Ft

•

Elszámolásra benyújtva, feldolgozás

2023.08.01

2023.04.01

2022.12.01

2022.08.01

2022.04.01

2021.12.01

2021.08.01

2021.04.01

2020.12.01

2020.08.01

2020.04.01

2019.12.01

2019.08.01

2019.04.01

2018.12.01

2018.08.01

2018.04.01

2017.12.01

2017.08.01

2017.04.01

2016.12.01

2016.08.01

2016.04.01

2015.12.01

0

alatt: 24,78 Mrd Ft

Tapasztalatok, eredmények

A kiemelt projektek jelentős része (kb. 90%-a)
2023-ban zárul a kezdéstől függetlenül.
Pénzügyi előrehaladásban további
erőfeszítésekre van szükség.
Sok a külső kockázati tényező, amelyre nincs
igazán hatása projekteknek. Minél hosszabb a
projekt, annál több ilyen nehézség merül fel.

Azon projektek, amelyek egyszer komoly
lemaradásba kerültek, nagyon nehezen, vagy
sehogy sem tudják ezt a hátrányt ledolgozni.

Csökkenő tendencia a kockázatos projektek
arányában:
• 2019: 34 vizsgált / 13 kockázatos
• 2021: 56 vizsgált / 19 kockázatos
• 2022: 82 vizsgált / 16 kockázatos
Javuló kommunikáció a Kedvezményezettek az IH
és a szakpolitikai felelős között.
IH és kedvezményezetti intézkedések eredményei
különösen a 3 éves időtávon látványosak:
• Havi jelentések rendszere, sokkal több adat
• Rendszeres, ütemezett elszámolások
• A kedvezményezettek tudatosabbak,
felkészültebbek, fegyelmezettebbek.

Korábbi évek tapasztalatai továbbra is aktuálisak.

Üzenetek, javaslatok

A sikeres záráshoz
minden szereplő
hozzájárulása és
együttműködése
szükséges:
• Kedvezményezett
• IH
• Szakpolitikai
felelős

Zárás: fontosabb, mint az új szakmai vagy
szakpolitikai célok, új célokat indítani már nincs
idő ebben az időszakban

Ahol csak lehet,
érdemes
megkezdeni a
zárási
folyamatokat

A szakpolitikai felelősökkel rendszeresített
felsővezetői egyeztetések a projektek gyors
problémakezelésre
Gyorsítósávok kialakítása az IH-nál bizonyos típusintézkedésekre (elszámolások, szerződésmódosítások)

Projektek maradványainak előzetes felmérése (beleértve a
tartalékok kérdését)
A projektek esetében időbeli szűk keresztmetszetek
felmérése, „legrosszabb alternatíva” számítások elkészítése

Tudásátadás, jövőbe tekintés

• 2022. november 3. Kedvezményezetti
workshop az elmúlt évek tapasztalatairól
o
47 résztvevő
o
20 kedvezményezett szervezettől
• Zárótanulmány 2022.12.31-ig készül, az MB
részére megküldésre fog kerülni
• Új időszak:
o
Program-jellegűvé váltak a
projektek, így a kezelésüknél a
projektmenedzsment helyett
programmenedzsment jellegű
eszközök alkalmazása a célravezető
o
Projekt ütemezésének részletesebb
tervezése, rendszeres belső
kontrolling
o
Kockázatkezelési terv éves
felülvizsgálattal
o
Önreflexió és külső
minőségbiztosítás kombinálása

Bizonyos problémák nem kezelhetők a projekt szintjén (projektvezető,
vagy akár a szervezet vezetője) , de ettől még tudatában kell lenni a
projekt szintjén is.

9. A szélessáv-fejlesztések és azok használatának
értékelése

Az értékelés célja
•

2014-2020-as időszak szélessáv fejlesztései beruházások pénzügyi és
szakmai előrehaladásának áttekintése, eredmények és hatások értékelése

•

Érintett konstrukciók (GINOP)
• 3.4.1-15, 3.4.1-20
• 3.4.2-VEKOP-15
• 3.4.3-VEKOP-15
• 3.4.4-16
• 3.4.5-VEKOP-16
• 3.4.6-17
• 8.2.1-3.4.1-15

Módszertan
•
•
•

Dokumentum elemzés
(felhívások, korábbi kutatások, ex-ante értékelés, stratégiai dokumentumok)
Adatelemzés
(FAIR /2021. május/, IH, KIFÜ, MFB Fontium)
Interjúk
•
•
•

•

KORMÁNYZATI SZEREPLŐK
KIEMELT PROJEKTEK KEDVEZMÉNYEZETTJEI
GINOP 3.4.1 KEDVEZMÉNYEZETTJEI

Értékelési kérdések
•
•
•
•
•
•

PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁS ÉS ABSZORPCIÓ
SZAKMAI ELŐREHALADÁS ÉS EREDMÉNYEK
CÉLCSOPORT ELEMZÉS
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
TERÜLETI SZEMPONTOK
COVID-SZEMPONT

Pénzügyi előrehaladás, időarányos teljesülés, abszorpció
•
•
•

Számos projekt még jelenleg is fut (2022-ben és 2023-ban várható a befejezésük)
Kismértékű maradványra lehet számítani → alacsony abszorpciós kockázat (kivéve 8.2.1)
Összesen 189 vizsgált projekt, 16-ot fejeztek be 2021. májusig
•

•

12 IDŐRE, 4 DB NÉHÁNY HETES KÉSÉSSEL

Időbeli csúszások legfőbb okai
•
•
•
•

SZŰK TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI KAPACITÁSOK, TERVEZÉSI HIBÁK
KÖZÖS OSZLOPSOR HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ NEHÉZSÉGEK ÉS KONFLIKTUSOK
CÍMLISTA PONTATLANSÁGA
IDŐBELI CSÚSZÁSOK EREDMÉNYEKÉNT FELLÉPŐ LIKVIDITÁSI HIÁNY EGYES
KEDVEZMÉNYEZETTEKNÉL

• KIEMELT PROJEKTEK
•
•
•

A FELHÍVÁSOK MŰSZAKI TARTALMÁNAK MÓDOSÍTÁSAI
KIVITELEZŐI MUNKA NEM MEGFELELŐ MINŐSÉGE
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELHÚZÓDÁSA

Szakmai előrehaladás és eredmények I.
•

•

269 ezer igényhely készült el 2021. szeptemberig (célérték: 410 ezer)
•

3.4.1-15 PÁLYÁZATAI 339 EZER IGÉNYHELY LEFEDÉSÉT VÁLLALTÁK

•

61 EZER ELŐFIZETÉS → FELFUTÁS A SZÉLESSÁVVAL KORÁBBAN NEM RENDELKEZŐ TERÜLETEKEN

•

LEGALÁBB 30 MBPS SÁVSZÉLESSÉGRE ALKALMAS INFRASTRUKTÚRÁT ELÉRŐ HÁZTARTÁSOK ARÁNYA 96,5%
(2020)
• KEVÉSBÉ FEJLETT RÉGIÓKBAN: 95,5% → A HÁZTARTÁSOK CSAK KEVESEBB, MINT 5%-A NEM FÉR HOZZÁ A
SZÉLESSÁVÚ INFRASTRUKTÚRÁHOZ

ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
•

3000 DB ÚJ CSATLAKOZÁSI PONT AZ ÁLLAMI, VAGY ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE →
TELJESÜLT

•

ÁTLAGOS SÁVSZÉLESSÉG NAGYSÁGA: 201 MBPS (2021 SZEPTEMBER) → CÉLÉRTÉK (30 MBPS) TELJESÜLT, DE
MAGAS A SZÓRÁS

Szakmai előrehaladás és eredmények II.
•

SZAKPOLITIKAI MUTATÓK TELJESÜLÉSE (GINOP 3.4.6)

•

KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK SÁVSZÉLESSÉGE: TELJESÜLÉSE KÉRDÉSES
•

•

SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK WI-FI LEFEDETTSÉGE

•
•

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK: 90%, ÁLLÁS: 80%

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK: 90%, ÁLLÁS: 99%

PLATFORM HOZZÁFÉRÉS
•

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK: 50%

•

VÁRHATÓAN TELJESÜL

• FORRÁSKIHELYEZÉS HATÉKONYSÁGA
•

GINOP 3.4.1: EGY VÉGPONT LEFEDÉSE 165 EZER FT (NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN ARÁNYOS)

•

GINOP 3.4.2: 2,5 MILLIÓ FT

•

GINOP 3.4.5: 7,6 MILLIÓ FT (VÁRHATÓAN CSÖKKENNI FOG)

•

GINOP 3.4.6: EGY KÖZNEVELÉS INTÉZMÉNY 1,65 MILLIÓ FT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT

Célcsoport elemzés
•

•

LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSI VÉGPONTOK SZÁMA DINAMIKUSAN NÖVEKEDETT, AZ
INFRASTRUKTÚRA KÖZEL TELJES MÉRTÉKBEN KIÉPÜLT
ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK VÉGPONTI LISTÁJA NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
(MAGAS ELEMSZÁM)
•

•

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
•
•

•

INTERJÚK: AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉT LEFEDTÉK

INTÉZMÉNYI NYILVÁNTARTÁS ELÉRHETŐSÉGE
KB. 450 INTÉZMÉNY MARAD KI A FEJLESZTÉSBŐL

INTERJÚK: LEVÉLTÁRAK ÉS KOLLÉGIUMOK KIMARADTAK A FEJLESZTÉSEKBŐL

Pénzügyi eszközök
•

A PROJEKTEK KÖLTSÉGEINEK 73%-ÁT FEDEZTÉK A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK
•

•

PÉNZÜGYI MEGTÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATBAN VEGYES TAPASZTALATOKRÓL SZÁMOLTAK BE A
KEDVEZMÉNYEZETTEK

GINOP 8.2.1-3.4.1-15
•

30 DB SZERZŐDÉS, ÁTLAGOSAN 81 MILLIÓ FT-OS ÖSSZEGGEL (SZÓRÁS 12 MILLIÓ ÉS 429 MILLIÓ
KÖZÖTT)
• LEGNAGYOBB IGÉNY A KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRŐL (43%)
• FORRÁSKIHELYEZÉSI ARÁNY 5,33% → FEJLESZTÉSI IDŐSZAK PÉNZÜGYI ESZKÖZEI KÖZÖTT A
LEGKISEBB FORRÁSKIHASZNÁLTSÁG
• OK: ADMINISZTRÁCIÓS TERHEK, IH ÉS KEDVEZMÉNYEZETT KÖZÉ IKTATOTT SZEREPLŐ

TERÜLETI SZEMPONTOK I.

• GINOP 3.4.1-15
•
•

JÁRÁSOK KÖZÖTTI ÖSSZEGEKBEN JELENTŐS KÜLÖNBSÉGEK (LEGKISEBB
ÖSSZEG: 15,4 MILLIÓ FT, 4 DB JÁRÁSBAN 1 MILLIÁRD FT FELETTI ÖSSZEG)
1 DB JÁRÁS ÁTLAGOSAN 360 MILLIÓ FT TÁMOGATÁS KAPOTT

• GINOP 3.4.6
•

MEGYESZÉKHELYEK JÁRÁSAI MAGASABB ÖSSZEGET KAPTAK (TÖBB
INTÉZMÉNY), EZEKEN KÍVÜL EGYENLETES VOLT AZ ÖSSZEGEK ELOSZLÁSA

• A LEGTÖBB FORRÁS ARÁNYAIBAN AZOKRA A TERÜLETEKRE JUTOTT,
AHOL A LEGALACSONYABB VOLT A LEFEDETTSÉG ARÁNYA ÉS MAGAS
A LEFEDENDŐ IGÉNYHELYEK SZÁMA → A FORRÁSOK ALLOKÁCIÓJA
MEGFELELŐ VOLT

TERÜLETI SZEMPONTOK II.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK JÁRÁSI SZINTŰ ALLOKÁCIÓJA A GINOP 3.4.1-15 KONSTRUKCIÓBAN

Forrás:
FAIR

TERÜLETI SZEMPONTOK III.
LEGALÁBB 30 MBPS SÁVSZÉLESSÉGŰ INFRASTRUKTÚRÁVAL RENDELKEZŐ
LAKOSSÁGI VÉGPONTOK ARÁNYA AZ EGYES JÁRÁSOKBAN

Forrás: KIFÜ

COVID-SZEMPONT

•

A COVID HATÁSA A PROJEKTEK SZAKMAI-PÉNZÜGYI ELŐREMENETELÉRE KORLÁTOZOTT
VOLT
•

•

BESZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK KITOLÓDÁSA, ÁRNÖVEKEDÉS, ÖNKÖLTSÉG ARÁNY MEGNÖVEKEDÉSE

INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEJUTÁS NÉHOL NEHEZEBBÉ, NÉHOL KÖNNYEBBÉ VÁLT

JAVASLATOK
•

A SZÉLESSÁV FEJLESZTÉSEK FOLYTATÁSA, (NEMZETI DIGITALIZÁCIÓS STRATÉGIA, GIGABIT STRATÉGIA)

•

SÁVSZÉLESSÉGGEL KAPCSOLATOS CÉLÉRTÉKEK DIFFERENCIÁLÁSA TERÜLETI SZEMPONTOK ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖR
ALAPJÁN

•

A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSI IDEJÉNEK 36 HÓNAPRA TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE

•

KÖZÖS OSZLOPSOR HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ PROBLÉMÁK TOVÁBBI KEZELÉSE

•

CÍMLISTA PONTOSÍTÁSA, NAPRAKÉSZ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE

•

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ELJÁRÁST LEBONYOLÍTÓ SZERVEK REFORMJA

•

HITEL FELVÉTELEINEK KEDVEZŐBBÉ TÉTELE, „KLASSZIKUS” HITELLÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSA

•

DIGITALIZÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ TUDÁS BŐVÍTÉSE, SZEMLÉLETFORMÁLÁS, DIGITÁLIS MUNKAKULTÚRA ÉS INTÉZMÉNYI
KÖRNYEZET MEGHONOSÍTÁSA

KÖSZÖNJÜ
KA
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
FIGYELMET
!

10. Tájékoztatás a GINOP Plusz tervezésének
állásáról

11. Tájékoztatás a GINOP PLUSZ előrehaladásáról

12. Az MB tagok hozzászólásai és észrevételei

Választható elemzési tématerületek
1. KKV-k nemzetközi piacra jutásának hatékony támogatási formái
a 2014-20-as tapasztaltok alapján;
2. Kutatásfejlesztési és Innovációs projektek eredményeinek piaci
hasznosulása a tőkeprogramok, illetve a pályázatos
támogatások esetében;

3. Versenyképes munkaerő biztosítása érdekében, a felnőttképzési
programok hatékonyságának növelése a 2014-20-as
tapasztalatok alapján;

13. Tájékoztatás az Európai Bizottságtól

FAST-CARE és SAFE
(korábban Energy
CARE) módosítások
Az orosz agresszió és az energiaválság következményei
2022

Háttér
• FAST-CARE:
• A CARE kezdeményezések az EU gazdasági/egészségügyi válságokra adott reakciói voltak

• Az Ukrajnából menekülő személyek áramlásának fokozott hatása, többek között a tagállamok
költségvetésére
• Késedelmek és nehézségek a beruházások végrehajtásában, különösen az infrastruktúra terén (a
költségek növekedése as az ellátási lánc szűk keresztmetszetei)

• SAFE (korábban Energy CARE):
• A változás folyamata 2022 tavaszának végén kezdődött; unortodox folyamat

FAST-CARE-módosítások 2014–2020
• Rugalmasság – átcsoportosítások ugyanazon prioritáson és ugyanazon Alapokon és
régiókategórián belüli tematikus célkitűzések között a Bizottság határozata nélkül
• Visszamenőleges támogathatóság – az agresszióból eredő migrációs kihívásokat kezelő,
befejezett vagy teljes mértékben végrehajtott műveletekkel kapcsolatos kiadások bejelentésének
lehetősége, beleértve a halászatot is.
• A migrációs kihívások kezelésére szolgáló egységköltség meghosszabbítása heti 100 EURra, legfeljebb 26 hétre (jelenleg heti 40 EUR 13 hétig)

• Eltérjenek a migrációs kihívások kezelésére irányuló műveletek helyszínére vonatkozó
követelményektől, mivel a háború elől menekülők érkezésük után költöznek
• További rugalmasság bevezetése az Alapok között a keresztfinanszírozási lehetőségnek a
Kohéziós Alapra való kiterjesztésével

• A migrációs kihívások kezelésére szolgáló prioritási tengelyek költségvetésének legalább
30%-át el kell különíteni azon kedvezményezettek számára, akik helyi hatóságok vagy civil
társadalmi szervezetek – tekintettel a menekültek befogadására és integrációjára irányuló
intézkedésekben játszott aktív szerepükre

FAST-CARE módosítások 2021–2027
• Kiegészítő előfinanszírozás biztosítása valamennyi „Beruházás a munkahelyteremtésbe és
növekedésbe” program számára, további 0,5%-kal 2022-ben és 0,5%-kal 2023-ban
• A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi-gazdasági integrációját előmozdító műveletek
támogatására 2024-ig egy külön prioritás esetében 100%-ig terjedő opcionális
társfinanszírozás létrehozása. E prioritásesetében a pénzügyi előirányzat legalább 30%-át
olyan műveletekre különítik el, amelyek kedvezményezettjei helyi hatóságok vagy civil
társadalmi szervezetek.

• A késedelmes projektek fokozatos bevezetésének megkönnyített feltételei
• A 2014–2020-as programokból történő támogatásra kiválasztott és 2022. június 29. előtt
megkezdett műveletek esetében a műveletek 2014–2020 közötti időszakról a 2021–27-es időszakra
(1 milló EUR) történő fokozatos bevezetésének lehetőségére vonatkozó szabályozási felső határ
csökkentése
• Lehetővé teszi az irányító hatóság általi közvetlen odaítélést, feltéve, hogy korlátozott számú
kulcsfontosságú feltétel teljesül, így biztosítva azok teljes körű támogathatóságát a 2021–27-es
időszakban
• Külön beavatkozási területek hozzáadása az olyan szakaszos műveletek lefedése érdekében, amelyek
egyébként nem lennének jogosultak támogatásra a 2021–2027-es időszakban

Nem jogalkotási intézkedések
• A 2014–2020-as programok lezárására vonatkozó iránymutatások aktualizálása
•

További rugalmasság biztosítása a befejezetlen projektek javára, az alábbiak révén:
•

a nemzeti forrásokból történő teljesítésükre vonatkozó adminisztratív határidők meghosszabbítása,

•

a végleges beszámolóban még szerepeltethető nem funkcionális projektek mérethatárának csökkentése, valamint

•

a kiadások megfelelő részének növelése az érintett programokra meghatározott összes kiadáshoz képest

• Személyre szabott iránymutatás nyújtása, amelynek célja különösen a jelenlegi
közbeszerzési jogi keretben meglévő szerződésmódosítások lehetőségeinek tisztázása
• A 2021–2027-es időszakra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítése,
amely a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó egyedi rendelkezéseket fog
tartalmazni azzal a céllal, hogy előmozdítsa hosszú távú integrációjukat az EU-ban – az
ESZA egyszerűsített költségelszámolási módszereinek folytatása 14–20-tól, vagy a
költségopciókhoz nem kapcsolódó új finanszírozás opciók

SAFE módosítás
• Unortodox megközelítés az EP-nek és a Bizottságnak címzett, a RePOWER jogalkotási
eljárásba való integrációról szóló bizottsági informális dokumentum révén.
• Valószínűleg 2022 végén lép hatályba, a támogathatóság 2022. február 1-jén kezdődik.

• A három régiókategória bármelyikéből származó források

• Új, célzott prioritási tengely (monofund a ReACT-EU-ból vagy több
alapból az ERFA/ESZA/KA) az érintett program egy közös módosítása
iránti kérelem alapján + indokolás + felülvizsgált program
• A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikai alapokból az
ilyen kiadásokra elkülönített teljes nemzeti előirányzat legfeljebb 10%-a
az ilyesféle költséghez
• 100%-os társfinanszírozás a célzott prioritási tengelyek keretében

SAFE módosítás 2
• A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU
rendelet új cikkely (25b) bekezdése
• ERFA-támogatás kkv-k működőtőkéjéhez
• A 2022. júliusi, az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeret (2.4. szakasz, 52. e) pont)
alapján támogatható „energiaár-emelkedések által különösen érintett” kkv-k fogalommeghatározásának
pontosítása
• Beruházási prioritás: „A kkv-k azon képességének támogatása, hogy növekedjenek a regionális, nemzeti és
nemzetközi piacokon, és részt vegyenek az innovációs folyamatban”

• ESZA közvetlen jövedelemtámogatás a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásoknak az
energiafogyasztási költségekhez
• A kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások meghatározása a nemzeti szabályok szerint
• Beruházási prioritás: „A megfizethető, fenntartható és magas színvonalú szolgáltatásokhoz, többek között az
egészségügyi ellátáshoz és az általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása”

SAFE módosítás 3
• Az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkerettel (2022. július) összhangban
támogatásra jogosult kkv-k középpontba állítása
• Az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az ESZA-ból származó, felcserélhető támogatás
az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel

• Az intézkedésekhez kapcsolódó beruházási prioritások keretében
• Az érintett befektetési prioritással rendelkező alap szabályai
alkalmazandók
• A munkaerőpiachoz való hozzáférés támogatása csökkentett munkaidős foglalkoztatás
révén, az ERFA-n és a Kohéziós Alapon keresztül is, nem csak az ESZA-n keresztül

• Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók munkahelyeinek fenntartásához
• Az ESZA szabályai alkalmazandók, az ESZA beruházási prioritása: „A
munkavállalók, a vállalkozások és a vállalkozók alkalmazkodása a
változáshoz”

A következő lépések
• FAST-CARE:
• 2022.10.26-tól hatályos

• SAFE:
• Folyamatban lévő munka a társjogalkotókkal a változásoknak a folyamatban lévő
eljárásba való bevezetése érdekében
• A módosítások várható elfogadása és hatálybalépése: 2022 vége/2023 eleje
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