GINOP EX ANTE ÉRTÉKELÉS - VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Általános megállapítások
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) esetében
verzióról verzióra érzékelhető volt javulás. Az Európai Bizottság által elfogadott verzióban a
tervezői szándékok egyértelműen beazonosíthatóak, és a kapcsolódó nemzeti stratégiai
dokumentumokkal megfelelően alátámasztottak. A beavatkozási logikát illetően
általánosságban azonban megállapítható, hogy az egyedi célkitűzések formailag továbbra
sem felelnek meg teljes körűen a beavatkozási logika tervezéséről az Európai Bizottság által
kiadott ajánlásoknak, azaz nem minden esetben kellően specifikusak ahhoz, hogy
megfelelően jelezzék a kívánt változás irányát és az elérni kívánt eredményeket. A
beavatkozási logika vizsgálatához továbbra sem minden esetben állnak rendelkezésre a
szükséges információk, emiatt az intézkedések típusait tárgyaló fejezetek továbbfejlesztése
még indokolt lett volna.
A GINOP 5.0 nem változott a GINOP 4.0-hez képest a tekintetben, hogy magasabb
absztrakciós szinten tartalmazza a tervezett műveletek leírásait. A korábbi verziókhoz képest
több prioritási tengely tekintetében tapasztalható további javulás, azonban van olyan
prioritási tengely, amelyről ez nem mondható el (pl. 2. prioritási tengely). Meg kell jegyezni,
hogy a célrendszerben történt változtatásokat a prioritási tengelyek szövegei továbbra sem
követik le minden esetben.
A korábbi verzióhoz képest jelentősen javult az OP tartalmi struktúrája azáltal, hogy az erre
irányuló korábbi javaslatoknak megfelelően szétválasztásra került a korábbi, foglalkoztatást
és képzést támogató, igen összetett prioritási tengely.
1. prioritási tengely: Kis- és középvállalkozások
A GINOP 1. prioritási tengelye a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását
célozza meg, közvetett és közvetlen, vissza nem térítendő támogatásokon keresztül. A
prioritási tengely három nemzeti egyedi célkitűzést tartalmaz: versenyképes vállalkozói tudás
elterjesztését; a KKV-k növekedési lehetőségeinek megteremtését, valamint a piacképes és
együttműködő KKV-k szektor megteremtését
A nemzeti stratégiai dokumentumok célkitűzéseihez igazodóan a prioritási tengely
megfelelő eszközöket nyújt a kapcsolódó stratégiák, különösen a KKV stratégia
megvalósításához.
Az 1. prioritás a GINOP mindhárom stratégiai célját támogatja (működési tényezők
minőségének javítása, körének bővítése; gazdasági együttműködések erősítése;
versenyképességi akadályok lebontása). Ugyanakkor az 1. prioritási tengely stratégiai

megalapozottságával kapcsolatban megállapítható, hogy a programdokumentum nem
tartalmazza a kiinduló állapot adatokkal alátámasztott elemzését, így a célok
alátámasztottsága nem megállapítható, ennek megfelelően a célokhoz kapcsolódó
helyzetelemzés pótlása javasolt.
Az előző (4.0) verzióhoz képest részben javult a lehatárolás (pl. K+F és IKT beruházások),
azonban néhány új fejlesztési terület esetében nem megoldott (lásd vállalati
energiahatékonysági fejlesztések, tudás- és technológiai transzfert célzó együttműködések).
Az intézkedések tartalmának kifejtése különböző mértékben történt meg, javasolt az
egységes mélységű kifejtettség, a programdokumentum és a konstrukciók közötti szint
megtervezésének megkönnyítése érdekében. A beavatkozási logika vizsgálatát nehezítette,
hogy egyes esetekben hiányoztak a beazonosítható kimenetek.
A prioritás legnagyobb problémáját továbbra is az jelenti, hogy a legnagyobb
forrásallokációval rendelkező közvetlen vállalati támogatások esetén (kapacitás bővítési
intézkedések) a támogatási forma megfelelő indoklása hiányzik (lehatárolás a 8-as
prioritással). Nem világos, hogy mi alapján került kiemelésre a feldolgozó ipar, mint az 1-es
prioritás ezen intézkedésének fő célcsoportja. Az intézkedés között nem kerültek
feltüntetésre a kifejezetten foglalkoztatási beavatkozások.
Üdvözlendő, hogy konkretizálódtak a kiválasztási alapelvek, azonban ezek gyakorlatba való
átültetése véleményünk szerint problémás lehet.
A turizmus ágazat kiemelése továbbra sem illeszkedik a prioritás többi intézkedéséhez.
2. prioritási tengely: Kutatás, Technológiai Fejlesztés és Innováció
A GINOP 2. prioritási tengelye a K+I tevékenység erősítését, a tudásgazdaság fejlesztését
célozza meg különböző területeken. A prioritási tengely három, egymást kiegészítő és
szinergikus kapcsolatban levő nemzeti egyedi célkitűzést határoz meg, az első cél a
vállalkozások K+I tevékenységének felkarolását célozza meg, a második cél a stratégiai
jelentőségű K+I hálózatok kialakulását, elterjedését, míg a harmadik célterület a korszerű K+I
kapacitások megteremtéséhez járul hozzá.
A prioritási tengely nemzeti egyedi célkitűzései és intézkedései lefedik az ex ante értékelők
által megvizsgált stratégiai dokumentumok által megfogalmazott releváns stratégiai célokat,
a prioritási tengely nem tartalmaz olyan célkitűzést, amelyet ne alapoznának meg a vizsgált
stratégiai dokumentumok. A prioritási tengely és a többi OP közötti kapcsolatok jellege a
legtöbb esetben jól azonosítható. A többi OP-val való átfedéseket, lehatárolási problémákat
nem azonosítottunk.

A 2. prioritási tengely nemzeti egyedi célkitűzései alapvetően egymást kiegészítő és erősítő
kapcsolatban vannak, két esetben merülhetnek fel átfedések az intézkedések között, ezeket
javasoljuk figyelemmel kísérni.
3. prioritási tengely: Infokommunikációs fejlesztések
A GINOP 3. prioritási tengelyének célja az infokommunikációs technológiák elterjedésének
támogatása az IKT szektor, a vállalkozások IKT ellátottságának, a közszolgáltatások és az IKT
alapinfrastruktúra fejlesztése révén. A prioritási tengely keretében kijelölt egyedi
célkitűzések a kapcsolódó stratégiai dokumentumok vizsgálata alapján megfelelően
alátámasztottak, ideértve a GINOP 5.0 verzióban újonnan kialakított 8.2 Nagy sávszélességű
kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél c. nemzeti egyedi célkitűzést is. A
korábbi verziókhoz képest ismét felbukkantak korábban tisztázottnak vélt lehatárolási
problémák, pl. a 2. prioritási tengely tekintetében, ezek azonban a végrehajtás során
megfelelő odafigyeléssel kezelhetőek lesznek.
A 3. prioritási tengely esetében a korábbi verzióban általánosabbá vált szövegezés ebben a
verzióban is megmaradt. Értékelői oldalról ez a módosítás elfogadható, ugyanakkor a
prioritási tengely esetében az intézkedések nagy része nem tartalmaz sem utalást, sem
felsorolást, sem példákat a tervezett intézkedésekre vonatkozóan, amely nem teszi lehetővé
a beavatkozási logika teljes körű értékelését.
4. prioritási tengely: Energia
A GINOP 4. prioritási tengelye, „A környezet fenntartható és erőforrás-hatékony gazdasági
fejlesztése” egy beruházási prioritást jelöl ki: az energiahatékonyság és a megújuló energia
használatának elősegítése a vállalkozásoknál (ERFA 5. cikk (4) b)). A prioritási tengely egy
nemzeti egyedi célkitűzést (9.1) határoz meg a vállalkozói szektor versenyképességének
erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és
a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.
A prioritási tengely szoros kapcsolatot mutat a GINOP 1. prioritási tengelyével, a többi OPtól való lehatárolása egyértelmű, átfedések nem, azonban szinergikus fejlesztési irányok és
egymást erősítő célkitűzések jelen vannak.
A prioritási tengely nemzeti egyedi célkitűzése és intézkedései lefedik az ex ante értékelők
által megvizsgált stratégiai dokumentumok által megfogalmazott releváns stratégiai célokat.
5. prioritási tengely: Foglalkoztatás
A GINOP 5. prioritási tengelye a foglalkoztatás ösztönzését és a vállalati
alkalmazkodóképesség fejlesztését célozza. A prioritási tengely a 8. európai uniós tematikus
cél megvalósítását segíti elő (TC 8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint

munkavállalói mobilitás támogatás). Lényeges változás a kezdeti verziókhoz képest, hogy a
tervezési folyamat során a korábbi ez irányú javaslatoknak megfelelően kettéválasztásra
került a foglalkoztatást és képzést is támogató korábbi prioritási tengely, így a több TC-t
lefedő prioritási tengellyel kapcsolatos aggályok és elvárások tárgytalanná váltak, és az
érintett részek egy sokkal tisztább, a vonatkozó szabályoknak inkább megfelelő struktúrát
alkotnak.
Azzal, hogy a prioritási tengely összetettsége csökkent, a komplexitás mértéke sokkal
jobban megfelel az egy prioritási tengelytől elvárhatónak. Mindazonáltal a lefedett területek
tartalma összességében nem változott, így a fókuszáltság az OP szintjén továbbra is
elégtelennek értékelhető, a prioritási tengelyek túl széles területet ölelnek át. A kapcsolódó
prioritási tengelyekkel és operatív programokkal való lehatárolási kérdések jelentős részét
már a korábbi verziókban sikerült kezelni (a TOP egyes intézkedéseivel kapcsolatosan
kezelendő lehatárolási kérdések továbbra is kivételként említhetők).
Az intézkedések tartalma és kidolgozottságának mértéke néhány esetben nem elégséges.
Főbb megállapítások ezekkel kapcsolatban:
 Az 5. és 6. prioritási tengely korábbi szétválasztásával az intézkedéseket nem
törölték vagy vonták össze, csupán két prioritási tengelyre osztották, így az OP és
az 5. prioritási tengely struktúrája javult, fókuszáltságában azonban nem történt
változás.
 Az új változatban részletezésre kerültek a KMR-t is lefedő beavatkozások
elszámolásának arányosítására vonatkozó rendelkezések, és kiegészültek a
programterületen kívüli műveletekre vonatkozó információk. Az ellentmondásokat
is tartalmazó és néhol pontatlanul megfogalmazott új részletek alapján azonban
nem dönthető el egyértelműen, hogy ezek az esetek a 1303/2013/EU rendelet 70.
cikkének hatálya alá esnek-e és ha igen, akkor megfelelnek-e a vonatkozó
szabályoknak.
 A prioritási tengely az utolsó verzióban is tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek
beágyazottsága nem megfelelően alátámasztott (Jogszerű foglalkoztatás
ösztönzése; Érdekképviseleti szervezetek fejlesztése).
 A beavatkozási logika teljeskörűsége szempontjából célszerű lett volna a
kimenetek, célcsoportok, kedvezményezettek és támogatási formák következetes,
explicit megjelenítése intézkedésenként.
6. prioritási tengely: Versenyképes munkaerő
A GINOP 6. prioritási tengelye a versenyképes munkaerő fejlesztésével, az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos beavatkozásokat tartalmazza. A prioritási tengely a 10. európai

uniós tematikus cél (az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében)
megvalósítását segíti elő. Az OP kezdeti verzióihoz képest előremutató változás, hogy a
foglalkoztatást és képzést is támogató korábbi prioritási tengely a tervezési folyamat során
szétbontásra került, így az új prioritási tengely már csak egy TC-t fed le. Az érintett részek
ezáltal sokkal tisztább, a vonatkozó szabályoknak inkább megfelelő struktúrát alkotnak.
A fenti változások hatására a prioritási tengely komplexitása csökkent, azonban az 5.
prioritási tengelyhez hasonlóan a lefedett területek tartalma összességében nem változott,
így a fókuszáltság az OP szintjén továbbra sem javult, a prioritási tengelyek túl széles
területet ölelnek át. A kapcsolódó prioritási tengelyekkel és operatív programokkal való
lehatárolási kérdések jelentős részét már a korábbi verziókban sikerült kezelni (a TOP egyes
intézkedéseivel kapcsolatosan kezelendő lehatárolási kérdések továbbra is kivételként
említhetők).
Az intézkedések tartalma és kidolgozottságának mértéke néhány esetben finomhangolásra
szorulna. Főbb megállapítások a változtatási igényekre vonatkozóan:
 Az 5. és 6. prioritási tengely korábbi szétválasztásával az intézkedéseket nem
törölték vagy vonták össze, csupán két prioritási tengelyre osztották, így az OP és a
6. prioritási tengely struktúrája javult, fókuszáltságában azonban nem történt
változás.
 Az új változatban részletezésre kerültek a KMR-t is lefedő beavatkozások
elszámolásának arányosítására vonatkozó rendelkezések és kiegészültek a
programterületen kívüli műveletekre vonatkozó információk. Az ellentmondásokat
is tartalmazó és néhol pontatlanul megfogalmazott új részletek alapján azonban
nem dönthető el egyértelműen, hogy ezek az esetek a CPR 70. cikkének hatálya alá
esnek-e és ha igen, akkor megfelelnek-e a vonatkozó szabályoknak.
 A prioritási tengely továbbra is tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek
beágyazottsága nem megfelelően alátámasztott (Munkaképes korú népesség
digitális kompetenciáinak fejlesztése).
 A beavatkozási logika teljeskörűsége szempontjából javasolt a kimenetek,
célcsoportok, kedvezményezettek és támogatási formák következetes, explicit
megjelenítése intézkedésenként.
7. prioritási tengely: Turizmus
A GINOP 7. prioritási tengelye, a Versenyképes turisztikai kínálat egy beruházási prioritást
jelöl ki: a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése
(ERFA 5. cikk (6) c)). A prioritási tengely egy nemzeti egyedi célkitűzést (15.1) határoz meg: a

belföldi és nemzetközi turistától származó bevételek növelése a kulturális és természeti
örökségi helyszíneken.
A prioritási tengely nemzeti egyedi célkitűzése és intézkedései lefedik az ex ante értékelők
által megvizsgált stratégiai dokumentumok által megfogalmazott releváns stratégiai célokat.
A prioritási tengely többi OP-tól való lehatárolása egyértelmű, átfedések nem, azonban
szinergikus fejlesztési irányok és egymást erősítő célkitűzések jelen vannak. A VEKOP mint
Közép-magyarországi tükörprogram nevesítésre került annak érdekében, hogy a hálózatos
fejlesztési programok ne szakadjanak meg ebben a régióban sem.
A 7. prioritási tengely keretében egy intézkedés (A természeti és kulturális örökség
megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése) került kialakításra, amely valójában két
intézkedést takar, ezek elkülönítése javasolt.
8. prioritási tengely: Pénzügyi eszközök
A 8. prioritási tengely horizontális prioritásként jelenik meg a GINOP-ban: önálló
támogatásai mellett számos kombinált beavatkozást tervez a többi prioritási tengely vissza
nem térítendő (VNT) támogatásainak felhasználásával. Az előző ciklushoz képest a GINOPban kiemelt súllyal jelennek meg a pénzügyi eszközök: a korábbi mintegy 200 milliárd
forintos GOP pénzügyi eszköz forrásaihoz képest a 2014-20-as költségvetési időszakra a
prioritási tengely (a visszaforgó források mellett) immár több mint 700 milliárd forintos
keretösszeggel számol. A kiemelt összeg jelentős kihívás elé állíthatja az intézményrendszert
mind végrehajtási, mind abszorpciós szempontból.
Jelenleg a pénzügyi eszközök alkalmazását indokló gap elemzések új munkaváltozatai állnak
az értékelők rendelkezésére. A GINOP több helyen utal a gap elemzések megállapításaira, az
egyes beruházási prioritások leírásánál szereplő támogatandó területek és támogatási
formák a gap elemzések eredményei alapján részben indokoltak, azonban több intézkedés
esetén a forrásallokáció mértéke vagy az egyes kedvezményezetti körökre szabott konkrét
termékek alkalmazása további magyarázatot igényel.
A 8. prioritás célhierarchiája (a beruházási prioritások, egyedi célkitűzések és intézkedések)
az előző OP-verziókhoz képest összehangoltabbá vált. Az egyedi célkitűzések
megnevezéseikben utalnak a pénzügyi eszközökre a vállalkozások külső finanszírozási
forráshoz való juttatása kapcsán, ugyanakkor a hozzájuk kapcsolódó beruházási prioritások
által megfogalmazott szektor fókuszt is megjelölnek. A célhierarchia áttekinthetősége is
javult, a nemzeti egyedi célkitűzések minden esetben kizárólagosan egy beruházási
prioritáshoz tartoznak.
A prioritási tengely OP-n belüli szerepeltetésének konzisztenciája jelentősen javult a
korábbi verziókhoz képest: egyes prioritástengelyek esetén immár konkrét javaslatok

szerepelnek a visszatérítendő és vissza nem térítendő források kombinálására vonatkozóan.
A tervezés véglegesítése során ugyanakkor továbbra is javasolt a pénzügyi eszközök tervezett
felhasználására vonatkozó megközelítés összehangolása és következetes megjelenítése az
OP minden prioritási tengelyének tekintetében, valamint a visszatérítendő (VT) és VNT
források egymáshoz viszonyított arányának stratégiai szintű meghatározása az érintett OP-k
szintjén. A konzisztens forrásfelhasználás megteremtése érdekében továbbá javasolt a
stratégiai dokumentumok (köztük a Partnerségi Megállapodás) és a GINOP 8. prioritási
tengely konzisztencia-vizsgálata.
A beavatkozási logika értékelhetősége egy tisztán pénzügyi eszközöket tartalmazó tengely
esetében nem egyértelmű. Iránymutatás hiányában ugyanakkor jelen értékelés a többi
prioritáshoz hasonlóan végezte el a vizsgálatot és megállapította, hogy a logika további
pontosításra szorul, elsősorban az intézkedések (így a támogatási forma egyértelműsége, a
kimenetek és a mérhetőség) vonatkozásában.
Az intézkedések tartalmára vonatkozóan az értékelők három további fontos észrevételt
tettek:
 Az ágazati típusú pénzügyi eszközök tervezésére az ágazatspecifikus jellemzők
miatt mindig körültekintéssel kell lenniük a tervezőknek (kiemelten a szigorúan K+F
típusú fejlesztések, valamint az IKT területén).
 Ugyan a GINOP jelenlegi verziója nem utal az új termékek (faktoring és lízing
eszközök) alkalmazásának szándékára, ezek esetleges tervezése esetén a
tervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a fogalmak pontos meghatározására
és a termékek használatának megalapozottságára. Ennek oka, hogy a korábbi
ciklusból nem áll rendelkezésre közvetlen programozási és végrehajtási tapasztalat
a faktoring és lízing termékekhez kapcsolódóan.
 Az eredmények és a hozzájuk tartozó eredményindikátorok összehangoltsága a
korábbi OP-verziókhoz képest javult, egyes intézkedések esetén ugyanakkor
további finomhangolásra van szükség. Az egyes intézkedések kimenetei nem
kerülnek expliciten megfogalmazásra, így a kimenetindikátorok megfelelősége nem
megállapítható.

