A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Prioritás

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
Felhívás megkeretösszege hirdetésének
(Mrd Ft)
módja

1

VEKOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása Pest megyében

3,58

egyszerűsített

2016. január

1

VEKOP-1.2.2-15

Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének
támogatása Pest megyében

1,000

területi

2016. január

1

VEKOP-1.2.2-16

Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének
támogatása Pest megyében

1,865

területi

2016. július

1

VEKOP-1.2.3-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése Pest
megyében (hitelprogram)

3,67

pénzügyi eszköz

2016. március

1

VEKOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása

1,23

egyszerűsített

2016. január

1

VEKOP-1.3.2-15

Turisztikai szervezetek (TDM)
fejlesztése

0,20

standard

2016. január

2

VEKOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása

5,00

standard

2016. január

2

VEKOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés

2,00

standard

2016. január

2

VEKOP-2.2.1-16

Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések

2,64

standard

2016. október

2

VEKOP-2.3.2-15

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

4,00

standard

2016. január

2

VEKOP-2.3.3-15

K+I infrastruktúra megerősítése –
nemzetköziesedés, hálózatosodás

2,00

standard

2016. január

4

VEKOP-4.1.2-16

Tematikus hálózatok fejlesztése

1,00

standard

2016. augusztus

VEKOP-5.1.1-16

Vállalkozások épületenergetikai
fejlesztései, valamint helyi hő- és
villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal a középmagyarországi régióban

5,88

standard/
egyszerűsített

2016. június

5

VEKOP-5.1.2-16

Vállalkozások épületenergetikai
fejlesztései, valamint helyi hő- és
villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal a középmagyarországi régióban

5,88

pénzügyi eszköz

2016. június

5

VEKOP-5.2.1-16

Lakóépületek energiahatékonyságának
és megújuló energia felhasználásának
növelését célzó pénzügyi eszközök

9,41

pénzügyi eszköz

2016. szeptember

5

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje
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