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Vállalatok K+F tevékenységének támogatása 

 

 

Pályázat kódja GINOP-2.1.1-15 

Keretösszeg 50 Mrd Ft 

Támogatási összeg 50 – 1000 mFt 

Intenzitás Projekt függő 

Pályázók köre KKV státuszú vállalkozás 

Területi szűkítés Kizárólag konvergencia régió 

Beadás kezdete 2015. szeptember 30. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Ipari kutatás 
 Kísérleti fejlesztés 
 Projekt előkészítés 
 Projektmenedzsment 
 Nyilvánosság 
 Eszközbeszerzés 
 Építés, bővítés, átalakítás 
 Immateriális javak 
 A beruházásra aktivált szolgáltatási 

tevékenység 
 Eljárás innováció 
 KKV-k vásárokon való részvétele 

Ágazati szűkítés 
nem támogatható: elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 
vállalkozás és projekt 

VTSZ, TESZOR lista --- 
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Pályázók köre: 

 Kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek 
nem tartoznak EVA hatálya alá; 

 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (365 napot) jelentő üzleti évvel; 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben 
minimum 1 fő volt. 

 A pályázat benyújtható önállóan, vagy legfeljebb 3 tagú konzorciumban. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Ipari kutatás (Feltétele minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább 
MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott 
alkalmazott megléte a pályázat benyújtásának időpontjában) 

 Kísérleti fejlesztés 

 Eljárás-innováció (új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer) 
– nagyvállalatok esetén csak KKV-val való konzorciumban tervezhető 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projekt előkészítés 

 Projektmenedzsment 

 Tájékoztatás, nyilvánosság 

 Eszközbeszerzés 

 Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (engedélyköteles beruházás esetén a 
jogerős építési engedély a támogatási szerződés megkötésének feltétele) 

 Immateriális javak beszerzése 

 Kiállításon / vásáron való megjelenés (nagyvállalkozás esetén nem támogatható) 

 

Területi korlátozás:  

 Budapesten és Pest megyében megvalósuló projektek nem támogathatóak. 
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Támogatás összege:  

 Minimum 50 millió – maximum 1.000 millió Ft  

 Konzorcium esetén tagonként minimum 50 millió Ft 

 

Projekt maximális összköltsége:  

 A Pályázó 2014. évi nettó árbevétele (konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre 
kerül).  

 A maximális projektméret meghatározásakor figyelembe vehető a kapcsolt vállalkozások 
árbevétele is. 

 

Előleg mértéke:   

 Megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 24 hónap 

 

Határidő:  

 A pályázatok benyújtása 2015. szeptember 30-tól lehetséges. 

 

Támogatási intenzitás:  

Tevékenység Támogatási intenzitás 

Ipari kutatás 

Kisvállalkozás: önállóan 70 %, konzorciumban 80 % 

Középvállalkozás: 60 %, konzorciumban 75 % 

Nagyvállalkozás: 50 %, KKV-val konzorciumban 65 % 

Kísérleti fejlesztés 

Kisvállalkozás: önállóan 45 %, konzorciumban 60 % 

Középvállalkozás: 35 %, konzorciumban 50 % 

Nagyvállalkozás: 25 %, KKV-val konzorciumban 40 % 

Projekt előkészítés 50 %  
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Tájékoztatás és nyilvánosság  

Megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások igénybevétele 

Eszközbeszerzés 50 % - nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez igénybevett 
támogatás esetén regionális térkép szerint tovább növelhető a projekt 
megvalósítási helyszíne és a vállalkozás mérete szerint: 

Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megyékben kisvállalkozások 
számára: 55 % 

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-
Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, 
Csongrád, Békés megyékben kisvállalkozások számára 70%, 
középvállalkozások számára 60% 

Építés, bővítés, átalakítás, 
korszerűsítés 

Immateriális javak beszerzése 

Eljárás-innováció 
KKV: 50 % 

Nagyvállalat: 15 % 

Vásáron való részvétel 50 % 

 


