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„A program célja a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai
ágazatok képviselői számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely hatékony hátteret jelent a
tartós jelenlét kiépítésére.”
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Nyugat –Pannon Növekedési
Zóna Program - Tartalom
 Célzott humán erőforrás fejlesztés - szakképzés, mérnökképzés (GINOP 5.
prioritás).
 Fizikai infrastruktúra fejlesztése, gépek, berendezések és üzleti
szolgáltatások beszerzése, a hálózatosodás elősegítése (GINOP 1.
prioritás);

 K+F és innováció támogatása (GINOP 2. prioritás);
 Nagyvállalat: közvetlenül támogatásban a kutatás-fejlesztés és a képzés
területén részesülhet, illetve az energetikai és informatikai fejlesztés területén
K+F és képzési igények begyűjtése, majd projektfejlesztés
 Kis- és középvállalkozás: szűkítés nélkül a GINOP bármely fejlesztési területén
projektgazdaként, pályázóként megjelenhet.

technológiai fejlesztés, hálózatosodás, képzések
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Nyugat –Pannon Növekedési
Zóna Program – Oktatás/Képzés/HR
 Pályaorientáció, jó képességű tanulók megnyerése
 Duális szakképzés gyakorlatorientált fejlesztése vállalati
együttműködésben
 Térségi felnőttképzés
együttműködésben

igény-alapú

fejlesztése

vállalati

 A duális mérnökképzés (gépész,mechatronika,villamos)
folyamatos fejlesztése vállalati együttműködésben
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Nyugat –Pannon Növekedési
Zóna Program – K+F+Innováció
 A tudástranszfer, tudásmenedzsment stratégia kidolgozása
 Kutatás-fejlesztési stratégia alapján a kiemelt kutatási
területeken projektek definiálása, azok részletes tervezése, a
kutatócsoportok összeállítása
 Az innovációs intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése

 Tudástranszfer, tudásmenedzsment szolgáltatások biztosítása
a növekedési zónában települt vállalkozások, civil és szakmai
szervezetek számára
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Nyugat –Pannon Növekedési
Zóna Program – Beszállítói Program
 Beszállítói kapacitások felmérése és beszállítói adatbázis működtetése
 Beszállítói KKV Kompetencia program
 Beszállító fejlesztési kompetencia központ kialakítása
 Beszállítói HR funkciók fejlesztése
 KKV-k vállalati tudás és működés fejlesztése
 Integrátori rendszer kialakítása

 KKV-k felzárkóztatása
keresztül

technológia

és

telephelyfejlesztéseken

 Hálózaton belüli technológia és tudástranszferek támogatása
 Piacra jutás támogatása
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Jó hír: sokkal több
gazdaságfejlesztési forrás lesz
GINOP – 2014-2020

700

Pénzügyi eszközök

106

Turizmus

620

Foglalkoztatás, képzés

70
135

Energia

500

K+F+I

470

kkv

GOP – 2007-2013

IKT

1000 mrd Ft

2007-13 GOP

2014-20 GINOP
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Nyugat –Pannon Növekedési
Zóna Program – Támogatási keretek
Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program - Források
Fejlesztési terület

Támogatási keret

Támogatás forrása

Szakképzés

15 Mrd Ft

GINOP 5. prioritás

Beszállítói Program

60 Mrd Ft

GINOP 1. prioritás

Innováció

25 Mrd Ft

GINOP 2. prioritás

Összesen

100 Mrd Ft
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Ezt még kiegészítik
területfejlesztési források
Azok a kkv-kk kapjanak
GINOP forrásokat,
melynek a projektjei
illeszkednek a helyi gazd
fejl-hez.
Előnyben részesüljenek a
helyi vállalkozók és a
hozzáadott érték, a
munkahely teremtés

MJV-k TOP
tervezésében minden
projektnek támogatnia
kell a
gazdaságfejlesztést,
javítania kell a kkv-k
működési környezetét

Ehhez helyi szintű koordinációra van szükség
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NYPJMK szerepe a Növekedési
Zóna Programban
NYPJMK

 Ott van a fronton, ahol az események történnek (KKV-k,
nagyvállalatokkal intenzív együttműködés)
 Felméri a helyzetet – Igényfelmérés az alapja sikeres
abszorpciónak
 Látja, mit kell fejleszteni a nagyvállalatok bevonásával –
beruházási terv készítése
 Hálózatosodás, tudástranszfer támogatása
A központi adminisztráció feladata a stratégia, felkészítés, kiértékelés
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NYPJMK projekt kiválasztási modell
 NYPJMK (a megyei jogú város, megye,
felsőoktatási intézmény, nagyvállalatok által
létrehozott közös szervezet által) kibocsátott
jóváhagyó nyilatkozattal kerülnek benyújtásra a
kiválasztott projektek.

Fejlesztési
ötletek

Projektötletek

 A NYPJMK Stratégai Tanácsadó Testület határozza
meg a projekt kiválasztási kritériumok alapelveit,
dönt a projektek kiválasztásában.

Projektek
priorizálása

Projektek
értékelése,
validálása

 Az operatív csapat az ügyvezető irányításával
előkészíti a projektötletek szelekcióját és előterjeszti
döntéshozatalra a Stratégai Tanácsadó Testület
számára.

Jóváhagyott
projektek

 A szervezet ellenőrzését pedig a Felügyelőbizottság
látja el.

Ha a helyi erők összefognak,
közös siker lesz
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