
2. táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája (2. priortás)

 2.1.1

Projektcsomag:

megyei gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztési program                                       

Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, és a megye egész területe, a megye 12 városa, 

továbbá gazdasági szempontból meghatározó települései,

 Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség 

(Megyei önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon 

Novum, SZE-Universitas, Munkaügyi központ, Innonet, HACS-ok 

delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 

3 telephelyen (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron), Innonet, RIÜ, 

NYME, Széchenyi István Egyetem konzorciuma, Győr-Moson-Sopron 

Megyei Önkormányzat, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, középfokú szakképző intézmények, 

képzésben részvevő vállalkozások, tanácsadó szervezetek, ipari 

parkok, innovációs központok, klaszterszervezetek, gazdaság és 

területfejlesztést segítő nonprofit szervezetek, termelői értékesítői 

szervezetek (TÉSZ-ek)

gazdasági centrumokban található fejlődő gazdasági szervezetek, 

kezdő vállalkozások, vállalkozók, vidéki térségekben található 

vállalkozások, termelő szervezetek, alacsony képzettségű rétegek, 

gazdaságfejlesztést segítő nonprofit szervezetek, A megye egész 

területe, önkormányzatok, KKV-k.

Az előzőekben említett szervezetek, 

valamint az érintett kkv-k, felsőfokú 

végzettségűek, innovatív vállakozók, 

vállalkozások, innovációs 

központok, ipari parkok, 

vállalkozásfejlesztési és tanácsadó 

szervezetek

2014-2020 4650
TOP 1.2, TOP 

6.1, TOP 6.2, 

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, 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a 

foglalkoztatás-barát növe-kedés elő-segítése a saját 

belső potenciál kifejlesztése által, az adott 

területeket érintő területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, 

valamint az egyes természeti és kulturális 

erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását

fórumok száma (db), bevont 

szervezetek száma (db), 

asszisztensek száma (fő), 

vállalkozások száma (db), 

sikeres vállalkozások 

számának növekedés (adó-, 

és járulékfizetési 

hajlandóság növekedése), 

vállalkozásokon belül az új 

tevékenységek megjelenése 

(db), új piaci szegmensek 

(db), tanácsadások száma 

(db), új termékek száma 

(db), helyi piac (db), 

megvalósult hűtőkapacitás 

(m2)- kialakított 

raktárkapacitás (m2)- helyi 

termékek aránya a 

közétkeztetésben (%)- 

közösségi marketingben 

résztvevő szervezetek száma 

(db)

igen

 2.1.2
Projektcsomag:

megyei beszállítói program
Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár

Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, Önkormányzati tulajdonú 

ipari parkok
kkv-k, önkormányzat 2014-2020 850 TOP 6.1

(1) A kutatás, technológiafejlesztés és innováció 

erősítése (3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (8) A foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása (10) Beruházások az oktatás, 

készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

területén

bevont szervezetek száma 

(db)
igen

 2.1.3

Projektcsomag:

megyei szolgáltató és kompetencia 

program

A megye egész területe, Győr, Kapuvár, Csorna, Sopron, Mosonmagyaróvár

Gazdaságfejlesztő és innovációs hídképző szervezetek, ipari parkok, 

mikro-, kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, önkormányzati 

gazdasági társaságok, közvetítő szervezetek, a megyei / megyei jogú 

városi szinten létrehozott vagy kijelölt befektetés- és beruházás 

ösztönzési intézmények, gazdaságfejlesztésben érintett megyei 

kulcsszereplők (klaszterek, kamarák, innovációs ügynökség, stb.), 

kutatóintézetek, kutatási szervezetek, adatgazda szervezetek, 

Önkormányzati tulajdonú ipari parkok (Győr, Kapuvár, Csorna, 

Sopron, Mosonmagyaróvár), inkubátorházak, innovációs központok, 

stb., alapítvány, civil szervezet, ipartestületek szövetségei, egyház, 

vállalkozások, foglalkozási paktumok

kkv-k, önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú ipari 

parkok, vállalkozások, gazdasági 

kamarák, civil szervezetek, 

vállalkozások, szakmai szervezetek, 

érdekképviseletek

2014-2020 5850
TOP 1.1, TOP 

6.1, TOP 6.2

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő 

mobilitásának támogatása (3) a kis- és 

középvállalkozások, verseny-képességének javítása 

(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az 

innováció erősítése (10) beruházások az oktatás, 

készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

területén 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i: 

munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az 

inaktív személyek számára többek között helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói 

mobilitás ösztönzése révén; (6)    környezetvédelem 

és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

keretében végzett beruházások

megvalósult fejlesztések 

(db), egy megyei szolgáltató 

egység létrejötte (db), az 

előkészített projektek száma 

(db), megyei partnerségek 

száma (db), operatív 

szervezetek száma (db), 

rendezvmények száma (db), 

gazdasági helyzetjelentések 

száma (db), tanácsadások 

száma (db), bevont 

vállalkozók száma (db), új 

szolgáltatások száma (db), új 

munkahelyek száma (db), 

kézműves tanfolyamok, 

képzések, vásárok száma 

(db), bevont szakemberek 

száma (fő), képzésben 

résztvevők száma (fő), 

turisták száma (fő), 

szolgáltatások száma (db), 

képzések száma (db)

igen

ÖSSZ 11350

 2.2.1

Projektcsomag:

egészséggazdaság és gyógyturizmus 

fejlesztési program

A megye egész területe
Önkormányzat és/vagy önkormányzat 100%-os tulajdnában álló 

gazdasági társaság, TDM szervezet és ezek konzorciumai
az ide érkező vendégek, befektetők 2014-2020 500 TOP 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

fejlesztések száma (db), 

vedégéjszakák száma (db)
igen

 2.2.2

Projektcsomag:

örökség és agroturizmus fejlesztési 

program

A megye egész területe
Önkormányzat és/vagy önkormányzat 100%-os tulajdnában álló 

gazdasági társaság, TDM szervezet és ezek konzorciumai
az ide érkező vendégek, befektetők 2014-2020 500 TOP 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

támogatott attrakciók száma 

(db), támogatott 

vállalkozások száma (db), 

támogatás révén teremtett 

új munkahelyek száma (db)

igen

Prioritás azonosítója, neve: 2. Az innováció térnyerésének előmozdítása*

Sor-szám
Intézkedés és Projektcsomag 

megnevezése[1] 
Projektcsomag területi specifikumai[2] Jellemző kedvezményezettek köre Célcsoport megjelölése

Projektcsomag 

ütemezése

Projektcsomag 

költségigénye 

(Indikatív, 

teljes összeg, 

(Millió Ft))

 Finanszírozó 

forrás
Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés 

Projektcsomaghoz kapcsolódó 

eredmény és output 

indikátorok (jellemzően 

prioritásonként)

Együttműködé

sben 

megvalósuló 

projektcsomag

ok

2.1 Intézkedés megnevezése: Helyi gazdaságfejlesztés és innováció

2. 2 Intézkedés megnevezése: A turisztikai kínálat feltételeinek javítása



 2.2.3
Projektcsomag:

aktív turizmus fejlesztési program

A megye egész területe, megye idegenforgalmilag frekventált települései és térségei ,  

Csorna, Győr, Hegykő, Kapuvár, Lipót, Mosonmagyaróvár, Sopron-Balf és 

Pannonhalma

Önkormányzat és/vagy önkormányzat 100%-os tulajdnában álló 

gazdasági társaság, TDM szervezet és ezek konzorciumai, A falusi 

termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és 

személyek. A megyében élő szakképzett munkaerő és a 

szolgáltatásokat igénybe vevők köre. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat. A megye már fürdővel rendelkező és a 

fürdőlétesítésre készülő településeinek önkormányzatai, a fejlesztés 

tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetek, a 

szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók, az érintett térségekben élő 

szakképzett munkaerő

az ide érkező vendégek, befektetők, 

agrár vállalkozók, mg-i termelő 

közösségek, vállalkozások, 

érdekképviseletek, szakmai 

szövetségek, klaszterek

2014-2020 19000 TOP 1, 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 (6)    környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a 

munkaerő mobilitásának támogatása (9) a 

társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem befogadás előmozdítása és a 

szegénység elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 

5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett beruházások

támogatott attrakciók száma 

(db), támogatott 

vállalkozások száma (db), 

támogatás révén teremtett 

új munkahelyek száma (db) 

agrár vállalkozások 

számának növekedése, helyi 

termékpaletta bővülése 

(db), foglalkoztatási s zint 

emelkedése (fő, %), 

idegenforgalmi paraméterek 

javulása (vendégéjszakák, 

kihasználtság), 

foglalkoztatás növelése (fő), 

gyógyturisztikai 

szolgáltatásban részesülők 

arányának növekedése (%)

igen

ÖSSZ 20000

 2.3.1

Projektcsomag:

megyei élelmiszer-feldolgozóipar 

fejlesztési program

Zöldség, gyümölcs feldolgozó fejlesztése

Gyógynövénytermesztés, gyűjtés, feldolgozás és csomagolás                                                                         

Közösségi terek + helyi piacok

Tejfeldolgozó és sajtüzem

Madáreleség gyártás, forgalmazás

GMO-mentes tejtermékek előállítása

Állattenyésztés

A megye egész területe: önkormányzatok, önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, önkormányzati 

közintézmények, nonprofit szervezetek, egyházak, civil szervezetek, 

HACS-ok (LEADER) és nappali ellátást nyújtó intézmények,

mezőgazdaságban érintett 

szervezetek, kkv-k, vállalkozások
2015-2020 2000 VP, TOP 1.2

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő 

mobilitásának támogatása (3) a kis- és 

középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA 

esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az 

ETHA esetében) verseny-képességének javítása, 

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás-

barát növe-kedés elő-segítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi 

stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez 

való hozzáférhetőség javítását

létrejött új munkahelyek 

száma (db)- megvalósult 

élelmiszer -feldolgozó 

beruházások száma (db)- 

kialakított mintakertek 

száma/területe (db vagy 

nm)

igen

 2.3.2

Projektcsomag:

megyei mezőgazdaság-fejlesztési 

program

a megye egész területe

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a megye lakossága, 

mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, a gazdasági élet szereplői, 

termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek)

mg-i vállalkozások, 

érdekképviseletek, szakmai 

szervezetek

2015-2020 8000 VP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

keretében végzett beruházások

agrárvállalkozások 

számának növekedése (db), 

helyi termékkínálat 

bővülése (db), agrár 

termelői együttműködések 

létesítése (db), 

foglalkoztatás javulása (fő)

igen

 2.3.3
Projektcsomag:

hal- és vadgazdálkodási program
haltenyésztésre szakosodott települések, haltenyésztéssel foglalkozó települések

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,  Sporthorgász 

Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, Vadász 

Szövetségek, a megye lakossága, halgazdaságok, horgászegyesületek, 

halászatra jogosultak, vadászatra jogosultak, hal és vadtenyésztők, 

nemzeti parkok

mg-i vállalkozások, 

önkormányzatok, szakmai 

szervezetek

2015-2017 1000
MAHOP, 

GINOP

(6)    környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás 

előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása 3) A kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása (9) a társadalmi 

befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem befogadás előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

keretében végzett beruházások

agrárvállakozások számának 

növekedése (db), a 

haltermelés bővülése (db), 

halfogyasztás emelkedése 

(eladott halak száma, db)

igen

 2.3.4
Projektcsomag:

megyei értéktár kialakítása

A megye egész területe, Pannonhalma, Sopron, Győr, Fertőd, Limes vonal által érintett 

települések

GYMSMKIK, kkv-k, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 

Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa, Magyar Bencés Kongregáció 

Pannonhalmi Főapátság, Magyar Limes Szövetség, a világörökségi 

helyszíneken élők, a világörökségi helyszínek vállalkozásai

kkv-k, önkormányzatok, turisztikai 

vállakozások, szakmai szervezetek
2015-2020 3100 VP, GINOP

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő 

mobilitásának támogatása (3) a kis- és 

középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA 

esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az 

ETHA esetében) verseny-képességének javítása; (9) 

a társadalmi befogadás előmozdítása és a 

szegénység elleni küzdelem (11) az intézményi 

kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának 

fokozása(4) az alacsony széndioxid-kibocsátású 

gazdaságra való áttérés támogatása minden 

ágazatbanERFA 5. cikk (6) c) a kulturális és 

természeti örökség védelme, elősegítése és 

fejlesztése

adatbázis feltöltöttsége, 

kidolgozott 

marketingstratégiák száma 

(db) turisztikai 

attraktivitások növekedése 

(kiállítóhelyek, 

bemutatóhelyek) (db), 

turisztikai vállalkozások 

számának növekedése (db), 

azok kínálatának változása 

(azok kívánlatának 

változása, foglalkoztatási 

szint növekedése

igen

 2.3.5

Projektcsomag:

megyei fenntartható mezőgazdaság 

program

A megye egész területe

önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, 

magánvállalkozások, önkormányzati közintézmények, nonprofit 

szervezetek, egyházak, civil szervezetek, HACS-ok (LEADER) és 

nappali ellátást nyújtó intézmények

mezőgazdaságban érintett 

szervezetek, kkv-k
2015-2020 500 VP

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő 

mobilitásának támogatása (3) a kis- és 

középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA 

esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az 

ETHA esetében) verseny-képességének javítása

agrárvállakozások számának 

növekedése (db)
igen

ÖSSZ 14600

*Az itt megjelenített projektcsomagokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram részletesen tartalmazza

2.3 Intézkedés megnevezése: A mezőgazdasági és élelmiszertermelés ösztönzése


