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Finanszírozandó projektcsomagok össszefoglaló táblája

1. táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája (1. priortás)

 1.1.1
Projektcsomag:

megyei átképzési és szakképzési program  

Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron, 

Kapuvár, Csorna, továbbá mindazon 

települések, ahol szakképzési 

intézmények és létesítmények 

találhatók

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Megyei Kereskedelmi és Ipar 

Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 

Széchenyi István Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, középfokú 

szakképző intézmények, képzésben részvevő vállalkozások, tanácsadó 

szervezetek, ipari parkok, innovációs központok, klaszterszervezetek, 

gazdaság és területfejlesztést segítő nonprofit szervezetek, Gazdasági 

centrumokban található fejlődő gazdasági szervezetek, kezdő vállalkozások, 

vállalkozók, vidéki térségekben található vállalkozások, termelő 

szervezetek, alacsony képzettségű rétegek, önkormányzat, civil szervezetek, 

alapítványok, IKSZT, közoktatási intézmények, ipartestületek szövetségei

szakképző intézmények, 

felsőoktatási intézmények, 

vállalkozások, szakmai 

szervezetek

2015-2020 5530 EFOP, TOP 6.1

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (6) 

környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének 

javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkaerő mobilitás ösztönzése(9) A társadalmi befogadás és a 

szegénység, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni 

fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás 

a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében

innovatív vállalkozások számának 

növekedése (db), szabadalmak 

számának növekedése (db), 

termékélettartam csökkenése, új 

munkahelyek száma (db), kézműves 

tanfolyamok, képzések, vásárok 

száma (db), bevont szakemberek 

száma (fő), képzésben résztvevők 

száma (fő), turisták száma (fő)

igen

 1.1.2
Projektcsomag:

megyei tehetséggondozási program

 1.1.3
Projektcsomag:

megyei ösztöndíjrendszer kidolgozása és működtetése

ÖSSZ 7530

 1.2.1
Projektcsomag:

a fiatal vállalkozók felkészítése
Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, a megye egész területe

 A megyében székhellyel/telephellyel működő gazdaságfejlesztő (fiatal 

vállakozásokkak kapcsán tapasztalattal rendelkező) szervezetek és az IPOSZ 

GY-M-S Megyei Szövetsége, GYMSMKIK, vállakozói szövetségek

fiatal vállalkozók, hátrányos 

helyzetű fiatal vállalkozók
2014-2020 1000 TOP 1.2 és 6.2

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- 

és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható 

és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkaerő mobilitás ösztönzése(9) 

A társadalmi befogadás és a szegénység, valamint a megkülönböztetés 

minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a 

szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulása érdekében

tanfolyamok száma (db), bevont 

vállalkozók száma (db), új 

vállalkozások száma (db)

igen

 1.2.2
Projektcsomag:

a KKV-k termelési láncba integrálása, gazdasági együttműködések

A megye egész területét érinti, így az 

összes települést

Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség (Megyei 

önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon Novum, SZE-

Universitas, NYME, Munkaügyi központ, Innonet, HACS-ok delegáltja, TDM-

ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen.

Megyei Önkormányzat, 

GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, 

Pannon Novum, SZE, NYME, 

Munkaügyi központ, Innonet, 

HACS-ok, TDM-ek delegáltjai

2014-2020 1220 TOP 6.1

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- 

és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható 

és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkaerő mobilitás ösztönzése(9) 

A társadalmi befogadás és a szegénység, valamint a megkülönböztetés 

minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a 

szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulása érdekében

együttműködések száma (db), 

fejlesztések száma (db), érintett 

vállalkozások száma (db)

igen

 1.2.3
Projektcsomag:

befektetés-ösztönzés és a telephelyi infrastruktúra fejlesztése

A megye egész területét érinti, így az 

összes települést

A megyében székhellyel rendelkező vállalkozások, kkv-k, ömkormányzat 

(kapacitásbővítés, technológia fejlesztés, telephely bővítés, hálózati 

együttműködés)

KKV-k, önkormányzat, 

alkalmazottak
2014-2020 300 TOP 6.2

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- 

és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható 

és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkaerő mobilitás ösztönzése(9) 

A társadalmi befogadás és a szegénység, valamint a megkülönböztetés 

minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a 

szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulása érdekében

fejlesztett telephelyek száma (db), 

bevont vállalkozások száma (db), 

foglalkoztatás bővítése (fő)

igen

ÖSSZ 2520

 1.3.1

Projektcsomag:

a felsőoktatási képzési szerkezet megújításának támogatása, új 

képzési formák terjesztése, illetve bővítése (távoktatás, 

e-learning, nyitott egyetem);

Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár A megyében működő felsőoktatási intézmények (SZE, NYME)

az egyetemhez köthető 

valamennyi érintett (hallgató, 

oktató, adminisztrációs 

személyzet), valamint a 

hallgatókat később alkalmazó 

vállalkozások

2014-2020 200 TOP 6.2 
(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében

az új képzési forma száma (db), 

óraszáma (óra), érintett oktatók 

terhelése (új oktatók bevonása) (fő)

igen

 1.3.2

Projektcsomag:

a helyi gazdaság K+F+I igényeinek felmérése és azokhoz kapcsolódó 

programok indítása

A megye egész területét érinti, így az 

összes települést
A megyében működő kkv-k, NYME, SZE, képző intézmények kkv-k, alkamazottak 2015-2020 300 TOP 6.2

(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében

Elindított képzések száma (db), a 

képzésben résztvevők száma (fő)
igen

 1.3.3
Projektcsomag:

a gazdasági szakemberek bevonása a képzésbe, K+F+I programokba

A megye térszervező központjai 

(Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A megyében működő nagymúltú kkv-k szakemberei, szakképző és 

felsőoktatási intézmények

Tanulók, hallgatók, oktatási 

intézmények, kbv-k 

szakemberei

2015-2020 200 TOP 6.2
(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében

A képzések óraszámai (óra), a 

résztvevő tanulók, hallgatók (fő)
igen

 1.3.4

Projektcsomag:

Járműipari Regionális Innovációs és Technológiai Tudáscentrum 

létesítése Győrben, a Széchenyi István Egyetemen "

Győr

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Széchenyi István Egyetem, Járműipari beszállító vállalatok, 

fejlesztő szervezetek

felsőoktatási intézmények, 

szakképző intézmények, 

vállalaltok, érdekképviseleti és 

szakmai szervezetek

2015-2017 3500 GINOP

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- 

és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható 

és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkaerő mobilitás ösztönzése(9) 

A társadalmi befogadás és a szegénység, valamint a megkülönböztetés 

minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a 

szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulása érdekében

kutatás-fejlesztési potenciál 

növekedése (ráfordítások, 

foglalkoztatottak) szabadalmak 

számának növekedése (db), 

műszaki képzési területen a 

hallgatói létszám változása (fő)

igen

ÖSSZ 4200

Prioritás azonosítója, neve: 1. A kreatív humán erőforrások fejlesztése

Sor-szám Intézkedés és Projektcsomag megnevezése[1] Projektcsomag területi specifikumai[2] Jellemző kedvezményezettek köre Célcsoport megjelölése Projektcsomag ütemezése

Projektcsomaghoz kapcsolódó eredmény 

és output indikátorok (jellemzően 

prioritásonként)

1.3 Intézkedés megnevezése: Felsőoktatás és gazdaság

1.1. Intézkedés megnevezése: A szakképzés és átképzés fejlesztése

1.2 Intézkedés megnevezése: A vállalkozási kultúra aktivitás fejlesztése- a termelési ismeretek, ill. az új termékek és kultúrák terjesztése

Projektcsomag 

költségigénye 

(Indikatív, teljes 

összeg, (Millió 

Ft))

 Finanszírozó forrás Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés 
Együttműködésben megvalósuló 

projektcsomagok

A megye gazdasági szempontból 

meghatározó települései

GYMS Megyei Önkormányzat, GYMSKIK, SZE,  Munkaügyi Központ, Győr-

Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, A Jövő Szakképzésért Alapítvány, 

SZE (FSZ képzés, kifutó is), GYMSTISZK

középiskolai és szakmunkás 

tanulók, egyetemi hallgatók, 

felsőoktatási intézmények 

,szakképző intézmények, 

érdekképviseleti szervezetek, 

civil szervezetek

 (1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- 

és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható 

és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkaerő mobilitás ösztönzése(9) 

A társadalmi befogadás és a szegénység, valamint a megkülönböztetés 

minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a 

szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulása érdekében

EFOP20002015-2020 igen

ösztöndíjban részesültek száma fő), 

a megyében, illetve annak gazdasági 

központjaiban elhelyezkedők 

sázmának változása (fő)


