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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGALÓ 

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás 

GINOP-2.3.3-15 

 

A Felhívása a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, 

állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a kutatási infrastruktúra 

megerősítésére szól. 

1, Cél:  

Kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 

2, Támogatást igénylők köre: 

magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező: 

 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 
amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, 

 egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, 

 állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok. 
 

3, Támogatható tevékenységek: 

 Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan nem 
támogatható) 

 Kutatási eszközökhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap 
infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható) 

 Projekt előkészítése (önállóan nem támogatható) 
 Projekt menedzsment (önállóan nem támogatható) 
 Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem 

támogatható) 
 Szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható) 

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 

(%) 

Projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek 5% 

Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5% 

Immateriális javak beszerzésének költségei  5% 

Közbeszerzési költségek 1% 

Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó költségek 0,5% 

Általános (Rezsi) költségek 1% 

Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1% 
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Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

4, Támogatás összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft. 

5 ,Benyújtás: 

2015. október 15.-től - 2017. október 15.-ig 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2016. január 25. 

 2016. október 10. 

 2017. március 27. 

 2017. október 15. 
 

6, Rendelkezésre álló forrás: 

20 milliárd Ft. 

7, Kötelező vállalások: 

 Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba 

 Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára 

 A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes 
munkaidőre számítva 
és az alábbi két vállalás közül egy választandó: 

1. A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása 
2. A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése 

 
8, Fenntartási kötelezettség: 

5 év 

 

 


