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PROGRAMOZD A JÖVŐD! (GINOP-3.1.1-VEKOP-15) 
projekt

Támogatási összeg: 
2,837 Mrd. Ft (teljes 
keret 8,2 Mrd. Ft lesz)

Általános cél: a 
munkaerő-piaci 
szempontból releváns 
informatikai 
végzettséggel 
rendelkezők 
számának növelése
és szaktudásuk 
minőségének 
fejlesztése 

Projektgazdák: 
• Nemzeti 

Fejlesztési 
Minisztérium 
(NFM)

• Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség 
(KIFÜ) 

• Informatikai, 
Távközlési és 
Elektronikai 
Vállalkozások 
Szövetsége 
(IVSZ)

Célcsoport: 
• IKT 

vállalkozások, 
oktatási 
intézmények, 
oktatásban 
érintett 
szervezetek, az 
oktatási 
intézmények 
tanulói és 
szüleik

Megvalósítási időszak:   2016. szeptember 1. – 2018. október 31. (- 2020. 
december 31.) 



A projekt felépítése

Az informatikai 
oktatás 

megújítását 
támogató 

tudásbázis
kialakítása

(kutatások, 
monitoring 

rendszer 
kialakítása)

A képző intézmények 
és a IKT vállalkozások 

közötti 
együttműködések
fejlesztése (oktatói 

pool, gyakornoki 
program, képzési 

csomagok) 

Az informatikai 
szakmák társadalmi-

gazdasági 
elismertségének és 
népszerűségének 

növelése (motiváció
– szemléletformáló 

események, 
rendezvények, 
megjelenések)

Kommunikációs 
tevékenységek 
megvalósítása 

(országos 
kommunikációs- és 

médiakampány a 
lehető legtöbb 

eszközön)

IT pályára terelést 
segítő 

demonstrációs- és 
élmény központok 
létrehozása (3 db: 

Győr, Budapest, 
Debrecen)

I. 
pillér

II. 
pillér III

pillér

IV. 
pillér V. 

pillér



A projekt beavatkozási logikája



Eddigi és tervezett eredmények

Eddigi eredmények:
• Idén ősszel 21 magyar felsőoktatási intézményben indulnak el díjmentes, az 

informatikus hallgatóknak szóló képzések, melyeken a diákok vezető 
informatikai vállalat naprakész tudásanyagát sajátíthatják el. 

• Október közepétől az elsőként csatlakozó cég, a Microsoft tananyagait 
használhatják az intézmények, terveink szerint az Oracle tananyagai október 
végétől lesznek elérhetőek. 

• Az 1350 tanórányi vendégoktatás IT szakemberek bevonásával, a diákok 
részére szintén október végétől válik elérhetővé.

Tervezett célszámok:
• IKT vállalkozások és oktatási intézmények közötti országosan létrejött 

együttműködések száma - 300 db
• Támogatásban részesülő vállalkozások száma – 100 db
• A projekt keretében lebonyolított rendezvények és egyéb disszeminációs

események száma - 1200 db
• A lakosság 75%-ának, fiatalok 80%-ának elérését biztosító kommunikációs 

kampány megvalósítása
• 3 új digitális demonstrációs- és élményközpont létrehozása.
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Köszönöm a figyelmet!
csaba.kelemen@nfm.gov.hu
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