
Horizon 2020 



Kik vagyunk? 

 

A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai 

fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.  

 

Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, 

érdekképviseleti szervek és a civil szféra számára egyaránt 

segítséget nyújtunk a fejlesztési elképzeléseik kidolgozásában és 

megvalósításában. 

 

Célunk, hogy szolgáltatásainkkal támogassuk a hazai KKV szektor 

fejlődését és segítsük a fejlesztési piac többi szereplőjének 

felkészülését mind a Széchenyi 2020, mind a Horizon 2020 

program forrásainak hatékony igénybevételére. 

  

 



Referenciák 

több mint 

1.000 
sikeres pályázat 

 több mint 

150 

sikeres közbeszerzés 

 több mint 

500 

üzletfejlesztési 

tanácsadás 

     

több mint 

300 

üzleti terv 

 több mint 

300 

megvalósíthatósági 

tanulmány 

 több mint 

30 

tréning, workshop, 

konferencia 
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Ön hozza az ötletet,  

mi segítünk megvalósítani 

 

 

 

 

Teljes körű szolgáltatásainkkal az alapgondolattól, az 

előkészítésen és a tervezésen át a teljes megvalósításig 

támogatjuk projektjét. 

 



Szolgáltatásaink 

 

 

• Forrásmenedzsment; 

• Stratégiai tervezés, tanácsadás; 

• Pályázatmenedzsment, projekt-megvalósítás; 

• Horizon 2020 felkészüléshez kapcsolódó szolgáltatásaink; 

• Tanácsadások; 

• Tréningek, workshopok; 

• Közbeszerzési szolgáltatások. 

 



Forrásmenedzsment 
 

• Pályázatfigyelés; 

• Forrástérkép készítés; 

• Piackutatás; 

• Kockázati tőke tanácsadás; 

• Hiteltanácsadás; 

• Befektetési tanácsadás; 

• Partnerkeresés. 



Stratégiai tervezés 

 

• Átfogó fejlesztési koncepciók kidolgozása; 

• Üzleti tervezés; 

• Pénzügyi tervek készítése; 

• Kockázatelemzés; 

• Megvalósíthatósági tanulmányok; 

• Hatékonyságvizsgálat; 

• Innovációs stratégia; 

• Termékfejlesztés; 

• Fejlesztési stratégia. 



Pályázatmenedzsment,  

projekt-megvalósítás 
 

 

• Projektfejlesztés; 

• Pályázati konstrukciók előkészítése; 

• Pályázati dokumentáció összeállítása; 

• Pályázati projektmenedzsment; 

• Nyilvánosság biztosítás; 

• Közbeszerzési szaktanácsadás. 



Közbeszerzési szolgáltatások 

 

• Előkészítési szakaszban történő tanácsadás; 

• Közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció összeállítása; 

• Ajánlattételi szakasz lebonyolítása; 

• Bírálati szakasz lebonyolítása; 

• Szerződéskötési szakasz támogatása; 

• Esetleges jogorvoslati eljárásban/előzetes vitarendezésben 

való közreműködés, képviselet; 

• Közbeszerzési szabályzat elkészítése, aktualizálása; 

• Ajánlatkérői rendkívüli konzultáció. 



Mit kell tudni a Széchenyi 

2020 pályázatairól? 
 

• Budapest, Pest megye gyakorlatilag kizárva; 

• Komoly elvárások a pályázókkal szemben; 

• A támogatott projektre vonatkozó szigorú 

feltételek; 

• Visszatérítendő támogatási konstrukciók 

(kedvezményes hitelek). 



Mit kell tudni a Széchenyi 

2020 pályázatairól? 
 

• Gazdaságfejlesztésre kell fordítani a teljes 

forrásmennyiség 60%-át; 

• A pályázatok jelentős része automatikus 

elbírálású (pontozásos) lesz; 

• Biztosítéknyújtási kötelezettség megszűnik 

(köztartozásmentes adatbázis); 

• Akár 75% előleg lehívható. 



Mit kell tudni a Széchenyi 

2020 pályázatairól? 
 

• Megváltoztatták az elszámolás rendszerét, 

az önerő meglétéről leadáskor csak 

nyilatkozni kell; 

• A tervek szerint 2017. június 30-ig az összes 

pályázatot kiírják; 

• 2020 után már várhatóan nem lesznek vissza 

nem térítendő uniós támogatások. 
 



Folyamatban lévő pályázatok, 
melyek építési, felújítási, bővítési tevékenységet 

tartalmaznak 
 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2) 

o Cél: vállalkozások kapacitásainak fejlesztése (eszközbeszerzés és 

hozzá kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás) 

o Min: 5 millió forint  

o Max: 50 millió forint 

o Intenzitás: 35-50% 
 

• Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP-

2.1.1) 

o Cél: kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása 

o Min: 50 millió forint  

o Max: 1 milliárd forint 

o Intenzitás: 25-80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folyamatban lévő pályázatok, 
melyek építési, felújítási, bővítési tevékenységet 

tartalmaznak 

• K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-

2.2.1) 

o Cél: vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények 

közötti együttműködés új, piacképes termékek, szolgáltatások, 

technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztése 

o Min: 500 millió forint  

o Max: 4 milliárd forint 

o Intenzitás: 25-100% 
 

• Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú 

fejlesztéseinek támogatása (GINOP-7.1.1) 

o Cél: a tartós állami tulajdonban lévő kastélyok, várak védelme, 

megőrzése és turisztikai hasznosítása  

o Min: 50 millió forint  

o Max: 1,5 milliárd forint 

o Intenzitás: 100% 

 



 

A közeljövőben várható  

pályázati kiírások I. 
 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

keretében 

(építési, felújítási, bővítési tevékenységet tartalmaznak) 
 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

kombinált hiteltermék keretében (GINOP-1.2.3) 

o Keretösszeg: 20 milliárd Ft 

• Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 

(GINOP-1.2.4) 

o Keretösszeg: 6 milliárd Ft 

• Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.5) 

o Keretösszeg: 4 milliárd Ft 

• Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP-1.3.3) 

o Keretösszeg: 8 milliárd Ft 

 



 

A közeljövőben várható  

pályázati kiírások II. 
 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

keretében 

(építési, felújítási, bővítési tevékenységet tartalmaznak) 

 

• Épületenergetikai fejlesztések (GINOP-4.1.1) 

o Keretösszeg: 6 milliárd Ft, max. támogatás: 100 millió forint, intenzitás: 40% 

 

• Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva (GINOP-4.1.2) 

o Keretösszeg: 6 milliárd Ft, max. támogatás: 250 millió forint, intenzitás: 45% 

 

• Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

(GINOP-4.1.3) 

o Keretösszeg: 6 milliárd Ft, max. támogatás: 100 millió forint, intenzitás: 45% 

 

 

 

 



 

A közeljövőben várható  

pályázati kiírások III. 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP) keretében 
 

• Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált 

hiteltermék keretében (GINOP-2.1.6)  

o Keretösszeg: 13,3 milliárd Ft 
 

• Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4) 

o Keretösszeg: 10 milliárd Ft 
 

• A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – 

rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a 

munkáltatóknál (GINOP-5.3.2) 

o Keretösszeg: 3 milliárd Ft 

 

 



A közeljövőben várható  

pályázati kiírások IV. 

Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

 

• A TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést és a 

foglalkoztatást szolgálják. 

 

• Elsősorban olyan beavatkozásokat tartalmaznak, amelyek: 

• települési és megyei önkormányzati feladatokhoz és vagyonhoz 

kapcsolódó fejlesztések; 

• települési vagy megyei szinten összehangolt fejlesztést 

igényelnek; 

• a területi tőke és helyi kapacitások, hálózatokon alapulva 

erősítik a területi és ágazatai fejlesztések szinergikus hatását; 

• lehetőséget biztosítanak az alulról jövő kezdeményezések, 

helyi közösség vezérelt fejlesztések megvalósításához. 

 

 

 



A közeljövőben várható  

pályázati kiírások V. 

Vidékfejlesztési Program (VP) 

 

• Célja az agrárium, illetve általában a vidéki szereplők 

megerősítése, elsődlegesen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatásával. 

 

• A munkaerő-igényes ágazatok beruházásainak 

támogatása, mint például kertészet, állattenyésztés, 

élelmiszeripar. 

 

 

 



A közeljövőben várható  

pályázati kiírások VI. 

Vidékfejlesztési Program (VP) 

(építési, felújítási, bővítési tevékenységet tartalmaznak) 
 

• Állattenyésztési ágazat fejlesztése (4.1.1) 

o Max. támogatás: 1.600.000 euró, intenzitás: 40-50% 
 

• Kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai (4.1.2) 

o Max. támogatás: 330.000 euró; intenzitás: 40-50% 
 

• Kertészeti ágazat fejlesztése (4.1.3) 
o Max. támogatás: 1.600.000 euró, intenzitás: 40-50% 

 

• Innovatív projektek beruházásai – mezőgazdasági termelés 

fejlesztése (4.1.5) 

 

 



A közeljövőben várható  

pályázati kiírások VII. 

Vidékfejlesztési Program (VP) 

(építési, felújítási, bővítési tevékenységet tartalmaznak) 
 

• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (6.3.1) 

o Max. támogatás: 15.000 euró 
 

• Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1) 

o Max. támogatás: 100.000 euró, intenzitás: 50-70% 
 

• Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben (7.2.1) 

o Max. támogatás: 160.000 euró, intenzitás: 50-95% 
 

• Helyi Fejlesztési Stratégiák céljaihoz illeszkedő projektek 

megvalósítása (19.2.1) 

o Max. támogatás: 240.000 euró 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 
 

 

 

 

 

 

 

Kőrösi Koppány 
 

korosi.koppany@korics.hu 
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