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Gazdaságfejlesztési 

OP 

Induló 

együttműködés 

Fejlődő klaszter 
Akkreditált Klaszter 

▪ Hálózati együttműködés 

kezdete 

▪ Kooperáció támogató 

tevékenységben 

 

▪ Tagok közötti viszony 

fejlődése 

▪ Kooperáció értékteremtő 

tevékenységben 

 

▪ Mélyülő bizalmi viszony 

a klasztertagok között 

▪ Kooperáció 

beruházásban 

▪ Klaszter menedzsment 

tev. 

▪ Klaszter menedzsment 

tev. 

▪ Közös beruházás 

▪ Közös beruházás, 

innováció 

Klaszterfejlesztési modell 2007-13 



Induló 

együttműködés 

Fejlődő klaszter 

Akkreditált Innovációs 

Klaszter 

Eredmények 

Fejlődési 

szint 

▪ 2 lezárult pályázati kör (2008, 2011) 

 

▪ 191 támogatott induló együttműködés 

 

▪ 46 támogatott fejlődő klaszter 

 

▪ 8 milliárd forint megítélt támogatás 

Klaszterfejlesztés számszerűsíthető eredményei 2007-13 

▪ 32  Akkreditált Klaszter 

 

▪ Dedikált kiírásokon: 203 támogatott 

innovációs projekt 

 

▪ GOP K+F prioritásban megítélt 

támogatás kb. 24%-a – AIK 

tagvállalatok)  

 



Az Akkreditált Klaszter címpályázat 

Célja olyan hálózati együttműködések, klaszterek kiválasztása melyek: 

• Jelentős foglalkoztatási hatásúak; 

• Tagok közötti együttműködés országos/ országhatáron túlnyúló; 

• Nemzetközi piacra lépési potenciállal rendelkezik; 

• Jelentős innovációs potenciál; 

• Min. 3 éves stratégiával rendelkezik. 

 

  
Előnyei: 

• Állami támogatás nyújtó szemszögéből: az előzetes szűrés kockázat 

csökkentő tényező; 

• Egy csatornán keresztül 50-60 céget is el lehet érni; 

• Közös beruházások megvalósítására képesek (KKV-nagyvállalat-egyetem- 

önkormányzat); 

• Uniós jó gyakorlatnak számít; 

• Komoly hazai és nemzetközi presztízs. 

 

  



A klaszter akkreditációs rendszer fejlődési szakaszai 

1. Szakasz (2008-2009):  

• 4 szempontcsoport  

• hangsúly a számszerűsíthető változókon 

• kevés tapasztalat 

 

2. Szakasz (2008-2010):  

• a korábbi rendszer felülvizsgálata, szigorítása a tapasztalatok alapján 

 

3. Szakasz (2010-2013):  

• az ÚSZT célkitűzéseinek beépítése (Foglalkoztatás – minőség); 

• szempontok számának redukálása; 

• hangsúly eltolódás stratégiai szemléletmód irányába; 

• az Akkreditációs Testület jogkörének kiszélesítése;  

• EMIR rendszerbe integrálódás; 

 

4. Szakasz (2013-):  

• a korábbi rendszer felülvizsgálata, finomhangolása; 

• Újra akkreditálók kiemelt vizsgálata; 

 



Akkreditált Klaszterek 

Iparágankénti megoszlás 

32 Összesen 

Egészségipar 7 

ICT 8 

Környezetipar 1 

Csomagolástechnika/ 

műanyag ipar 
2 

Építőipar/ 

Energiaipar 
5 

Gépipar/járműipar 7 

Fa- és bútoripar 1 

Élelmiszeripar 1 
  Árbevétel Export árbevétel Stat. áll. létsz. 

924 db KKV 748,2 Mrd Ft 209,7 Mrd Ft 27 914 fő 

105 db egyéb vállalat 8 121,4 Mrd Ft 1 579,7 Mrd Ft 73 507 fő 

Összesen 8 869,6 Mrd Ft 1 789,4 Mrd Ft 101 421 fő 



A GOP-1-3. prioritásaiban és a KMOP gazdaságfejlesztési 

prioritásában elnyert támogatás 

* 

*2013. novemberi adatok 



Akkreditált Klaszterek tagvállalatai által 

elnyert gazdaságfejlesztési célú támogatás 

Akkreditált Klaszterek tagvállalatai által elnyert gazdaságfejlesztési célú támogatás (Mrd Ft) 

 

* 

*2013. novemberi adatok 



Akkreditált Klaszterek jellemzői 

- Jellemzően a klasztertagok által delegált tagok 

- Feladata a klaszter szakmai, stratégiai irányítása, 

felügyelete, legfőbb döntéshozó szerv 

-Klaszter operatív irányítása; 

-Szolgáltatás nyújtás tagok fele; 

-Jellemzően, a tagoktól elkülönülten működő gazdasági 

társaság; 

-Klasztertámogatások esetén a kedvezményezett; 

-Tagok kb. 80%-a KKV; 

-Átlagos klaszterméret: 30-50 tag; 

-Egyetemek, főiskolák, K+F intézmények is tagok; 

-Közös projekttársaságok; 

-Aktív vs passzív tagság; 

-Határon túli tagok is; 



A Regionális Operatív Programok 2011-es körében támogatott 

klaszterek tagvállalatai által elnyert gazdaságfejlesztési célú támogatás 

* 

*2013. novemberi adatok 



Klaszter-tagvállalatok erős pályázati aktivitása 

* 

*2013. novemberi adatok 



Klaszter-tagvállalatok által elnyert 

K+F+I célú támogatás aránya 

* 

*2013. novemberi adatok 



AIK tagvállalatok által elnyert támogatás 

aránya a regionális központokban 

* 

*2013. novemberi adatok 



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT 
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GFP KSZ NEMZETKÖZI ÉS KLASZTER OSZTÁLY 

WWW.KLASZTERFEJLESZTES.HU  

http://www.klaszterfejlesztes.hu/

