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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

GINOP-2.1.1-15 

 

A támogatás célja: 

Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelynek jelentős 

szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, 

továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.  

 

Támogatást igénylők köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek 

• rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel; 

• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő; 

• 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.  

 

Támogatható tevékenységek: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében 

Ipari kutatás (maximum az elszámolható költségek 50%-a): 

Az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek 

• Minimum 3 fő; 

• Legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező; 

• Minimum napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja van.  
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Alkalmazott (ipari) kutatás: 

• Új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások 

kifejlesztéséhez; 

• Létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások fejlesztésének elősegítése; 

• Komplex rendszerek összetevőinek létrehozása. 

 

Kísérleti fejlesztés: 

• Meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb szakértelem megszerzése, 

felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából; 

• Új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti 

modelljeinek kidolgozása, kiállítása, tesztelése. 

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében  

• Projekt előkészítési tevékenység (önállóan nem támogatható); 

• Projektmenedzsment tevékenység (önállóan nem támogatható); 

• Tájékoztatással és nyilvánossággalkapcsolatosszolgáltatás igénybevétele (önállóan 

nem támogatható); 

• Projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (önállóan nem 

támogatható). 

 

Regionális beruházási támogatás és kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 

keretében 

• Eszközbeszerzés (önállóan nem támogatható); 

• Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális 

fejlesztések (önállóan nem támogatható); 

• Immateriális javak beszerzése(önállóan nem támogatható); 
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• A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek. 

 

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében 

• Eljárás-innováció: termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása. 

 

A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás keretében 

• Kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében 

kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából (önállóan nem támogatható). 

 

Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 50 milliárd Ft; 

• Támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft; 

• Támogatás intenzitása:  

Támogatási 

kategória 
 

Kis-

vállalkozás

Közép-

vállalkozás 

Nagy-

vállalkozás 

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 
60% 50% 40% 
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közötti (nagyvállalkozások 

esetében legalább egy KKV-

val folytatott együttműködés)  

Csekély összegű támogatás (de minimis) 
A támogatást igénylő által kért, de max. 

50%-os mértékben 

Regionális 

beruházási 

támogatás  

Vas, Zala, Győr-Moson-

Sopron megyék 
45% 35% 25% 

Veszprém, Fejér, 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% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási 

támogatás 
50% 50% 50% 

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott 

támogatás 
50% 50% 15% 

A kis- és középvállalkozás vásáron való 

részvételéhez nyújtott támogatás 
50% 50% - 
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• Előleg igénylés: a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft. 

• Benyújtás: 2015. szeptember 30 – 2017. szeptember 29. között, online, kitöltő 

programon keresztül. A pályázatok több szakaszban kerülnek értékelésre, a legelső 

elbírálási körbe a 2015. október 31. napjáig benyújtott támogatási kérelmek 

tartoznak. 

 

Kötelező vállalások: 

• Üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység 

eredményéből származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évet követően a 

fenntartási időszak utolsó két évéig bármely kettő egymást követő üzleti évben eléri a 

támogatási összeg legalább 30%-át. 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 


