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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ  
 

GINOP-2.1.1-15 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

 

 
1. Alapvető cél 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan 

hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott 

értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek 

prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

A Felhívás keretében a vállalatok önállóan, vagy együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési, illetve 

innovációs tevékenységei kerülnek támogatásra. 

A Felhívás során a vállalati hasznosuló kutatást, kísérleti fejlesztést, illetve innovációs tevékenységek állami 

társfinanszírozással kerülnek támogatásra. A projekt keretében az igénylőnek lehetősége nyílik a projektet 

önállóan, valamint egy vagy több vállalattal közösen megvalósítani. 

Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

 

2. Pályázók köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,  

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés 

időszaka ebbe nem számít bele), 

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.  

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

2. jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA 

hatálya alá 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő gazdasági 

társaságok lehetnek. 

A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.  
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3. Területi korlátozás 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye 

vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre 

kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie, továbbá 

alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha 

a projekt tárgyát képező K+F+I tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a 

megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a 

projektjavaslatban szükséges bemutatni. 

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló 

fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása 

igazolja a valódi működést: 

• Iparűzési adó fizetésigazolás. 

• Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte. 

• Villany/Gázszolgáltatási számla, vagy érvényes szerződés. 

Munkavállalók tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, 

amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást: 

• projektben foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-ának a projekttel azonos, vagy 

szomszédos megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása; 

• a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű 

költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek 

naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása. 

Az előző két bekezdésben felsorolt dokumentumok az első időszaki beszámolóhoz bekérhetőek. A 

dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhető.  

 

4. Kötelező vállalások 

Üzleti hasznosíthatóság 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétele  a projekt 

pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti 

évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. 

A mutató számítása a következőképpen történik: 

támogatás

AA 21 30%


  

ahol A1, A2 a projekt pénzügyi befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a 

fenntartási időszak utolsó évéig) a K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétel, amelyet a 

számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani. 
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A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 

projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi 

befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően 

elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. 

 

5. Támogatható tevékenységek 

K+F projekttámogatás keretében:  

a) Ipari kutatás (maximum a K+F projekttámogatás 50%-a) 

Ipari kutatás tevékenységre kutatási szervezet és az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 3 fő, a projekt 

szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA fokozatú diplomával rendelkező minimum napi 4 órában, a 

támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.  

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és 

szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, 

eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex 

rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy 

létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti 

sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák 

ellenőrzéséhez szükséges.  

Amennyiben a vállalkozás a saját alkalmazásában lévő (vagy felvételre tervezett) munkavállalója révén végez 

ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, 

végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 

Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt 

piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét 

kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 

b) Kísérleti fejlesztés (minimum a K+F projekttámogatás 25%-a) 

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és 

szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy 

szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások 

fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. 

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és 

kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket 

reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges 

célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a 

kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi 

végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és 

hitelesítési céllal történjen. 

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket 

meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő 

műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek. 
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Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 

a) Projekt előkészítési tevékenység - Önállóan nem támogatható 

b) Projektmenedzsment tevékenység (kizárólag konzorcium esetében). – Önállóan nem támogatható 

c) A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások - Önállóan nem támogatható 

d) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele - Önállóan nem 

támogatható. 

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében: 

a) Eszközbeszerzés:Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése - Önállóan nem 

támogatható 

b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap 

infrastrukturális fejlesztések. - Önállóan nem támogatható 

c) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb 

immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) 

kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek 

megfelelően került sor. – Önállóan nem támogatható 

d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek 

 

Regionális beruházás: 

a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. – Önállóan nem 

támogatható 

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap 

infrastrukturális fejlesztések. - Önállóan nem támogatható 

c) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb 

immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) 

kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek 

megfelelően került sor. - Önállóan nem támogatható 

d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek 

 

A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás keretében (ezen 

tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség minimum 300 millió, maximum 1000 millió Ft-ot tehet 

ki): 

a) Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer 

alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős 

változtatásokat). 

 

A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt 

összköltség nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot): 
a) A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt 

keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. - Önállóan nem támogatható 

Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy 

kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k). 
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6. Támogatás mértéke 

Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség: 

 
Támogatási 
kategória 

 kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás 

Kutatás-
fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott 
támogatás 

ipari kutatás 70% 60% 50% 

ipari kutatás alábbi eseteiben: 

 vállalkozások közötti 
(nagyvállalkozások esetében 
legalább egy kkv-val folytatott 
együttműködés) 

80% 75% 65% 

kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben: 

 vállalkozások közötti 
(nagyvállalkozások esetében 
legalább egy kkv-val folytatott) 

60% 50% 40% 

Kutatási infrastruktúrák létrehozásához vagy 
korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 

50% 50% 50% 

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott 
támogatás  

50% 50% 15% 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron 
megyék 

45% 35% 25% 

Veszprém, Fejér, és Komárom-
Esztergom megyék 

55% 45% 35% 

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, 
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-
Kiskun, Csongrád, Békés megyék 

70% 60% 50% 

A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez 
nyújtott támogatás 

50 % 50% - 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás 

50% 50% 50% 

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott 
támogatás 

50% 50% 15% 
 

Csekély összegű támogatás (de minimis) A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os 
mértékben 

 

7. Támogatás összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1 000 millió 
forint.  

8. Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft.  
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9. Benyújtás határideje 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges. 
 


