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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-2.1.3-15 – Iparjog 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-2.1.3-15  

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, 

telephelyei. 

Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők 

támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a 

támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és 

kompetenciáját. 

b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei. 

c) Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság. 

Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el: 

Vállalkozások esetében: 

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

Központi költségvetési szerv és intézmény esetében: 



                                                                                 

 2 

312 Központi költségvetési szerv 

342 Köztestületi költségvetési szerv 

Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság esetében: 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

575 Nonprofit közkereseti társaság 

576 Nonprofit betéti társaság 

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

Pályázati kiírás 

célja: 

Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati 

K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I 

aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél 

szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I 

tevékenységre fordított forrásainak megtérülését. 

A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások 

hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi 

oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit 

tevékenységek támogatása. 

A tervezett iparjogvédelmi tevékenység eredményeként nő a benyújtott hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések 

és a megadott oltalmak száma, amely előmozdítja a magyar szellemi alkotások hasznosulásának sikerességét. A szellemi 

vagyon értékelés és audit tevékenységek révén a vállalkozások szellemi javai feltárásra, validálásra és rendszerezésre 

kerülnek, és ezáltal lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet 

erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására. 

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Kedvezményezett egy támogatási kérelem keretében az alábbi támogatható tevékenységeket valósíthat meg: 

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: 

a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi 

kutatás, szabadalomtisztasági kutatás, védjegykutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő 

döntéseket (önállóan nem támogatható); 

b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 

megtétele; 

c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 
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megtétele; 

d. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása; 

e. Európai szabadalom hatályosítása; 

f. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy 

formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek; 

g. Európai uniós védjegybejelentés; 

h. Védjegybejelentéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása. 

 

II. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek: 

a. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak 

érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését. 

b. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-

portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések. 

Beadás 

határideje: 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2018. szeptember 25-ig lehetséges. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében - a választott tevékenységek számától 

függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1,2 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft; 

II. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető. 

b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint. 

c) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 200-1000 db. 

  

 


