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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

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

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

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, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

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

A GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.2.1-15 Felhívásra benyújtott támogatási 

kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogás 

kezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy 

elállt attól. 
 



                                                                                 

 2 

Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
 

4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint:  

 

 Részvénytársaság 

 

 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Pályázati kiírás 

célja: 

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, új, piacképes 

termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 
 

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti 

Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.Önállóan támogatható tevékenységek 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: 

 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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3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Regionális beruházási támogatás keretében: (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a 

támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 

35%-a) 

a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök 

beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény 

kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő 

bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, 

valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél 

beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

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

infrastrukturális fejlesztések. 

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem 

használhatóak. 
 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a 

támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 

a) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

b) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: 

 

Beadás 

határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2018. február 28-án 12 óráig lehetséges. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen 

meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét. 

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és 

kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet nagyvállalatok esetében. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és 

kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet nagyvállalatok esetében. 
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2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 

 A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet 

mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a lehet nagyvállalatok esetében. 

 A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet 

mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%-a lehet nagyvállalatok esetében. 

3.) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) 

állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

4.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában 

foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb 

alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik. 

5.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 

5.9. pontban szereplő maximumokat. 

6.) A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át. 

7.) A kölcsön mértékének és a támogatási százaléknak minden költségtétel esetében meg kell egyeznie. 

 

Költségtípus  Maximális 

mértéke az összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

(%)  

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségei (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott 

támogatás esetén az arra eső összes elszámolható 

költségekre vetítve)  

50%  

Immateriális javak beszerzésének költségei  5%  

Regionális beruházási támogatás keretében elszámolt 

költségek  

35%  

Projektmenedzsment  2,5%  

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása  0,5%  
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft, melyből  

 a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 80 milliárd Ft,  

 a kölcsön keretösszege: 40 milliárd Ft.  

 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 160-1600 db. 

  

 


