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 Prototípus, termék-, technológia- és 

szolgáltatásfejlesztés 

 

 

Pályázat kódja GINOP-2.1.7-15 

Keretösszeg 20 milliárd Ft 

Támogatási összeg 

10–130 millió Ft 
 
Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel 
nem rendelkező vállalkozások esetében:  
10–50 millió Ft 

Intenzitás Projektfüggő 

Pályázók köre 
Mikro-, kis- és középvállalkozások 
Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem 
rendelkező vállalkozások is pályázhatnak! 

Területi szűkítés Kizárólag konvergencia régió 

Beadás kezdete 2015. december 15. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 kísérleti fejlesztés 
 eszközbeszerzés  
 immateriális javak beszerzése  
 projektelőkészítési tevékenység  
 projektmenedzsment tevékenység 
 iparjogvédelmi tevékenység  
 hazai vagy külföldi kiállításon vagy 

vásáron való részvétel, valamint piacra 
jutás  

 kötelező nyilvánosság biztosítása  

Ágazati szűkítés Annex 

VTSZ, TESZOR lista - 
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Pályázók köre: 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások,  

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi 
személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 
és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű 
gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.  

Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak! 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 amely 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott 
projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel 
összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok 
esetében nem releváns); 

 GINOP-2.1.7-15 felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást 
igénylő részére, amely a GINOP-2.1.1-15 felhívás keretében az adott naptári évben 
benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 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. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  

 Projekt előkészítési tevékenység  

 Projektmenedzsment tevékenység  

 Iparjogvédelmi tevékenység  

 Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás 
tevékenység  

 Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység  
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Regionális beruházás keretében: 

 Eszközbeszerzés 

 Immateriális javak beszerzése 

 

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében: 

 Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység 

 

Területi korlátozás:  

 Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

 

Támogatás összege:  

 

 Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt 
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel: 
Minimum 10 millió – maximum 130 millió Ft  

 Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt 
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel: 
Minimum 10 millió – maximum 50 millió Ft 

 

Projekt maximális összköltsége:  

 Jelen Felhívás keretében nem releváns. 

 

Előleg mértéke:   

 A megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-a, induló vállalkozások esetében legfeljebb 
40%-a. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 24 hónap 
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Határidő:  

 A pályázatok benyújtása 2015. december 15-étől lehetséges. 

 

Támogatási intenzitás:  

 
 

Támogatási kategória 

 

Mikro- és 
kisvállalkozás 

 

Középvállalkozás 

Kísérleti fejlesztés  45% 35% 

Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az 
eredmények terjesztése  

60% 50% 

Csekély összegű (de minimis) támogatás  
 

70% 

 

Regionális 
beruházási 
támogatás  

Vas, Zala, és Győr-
Moson-Sopron 
megyék  

45% 35% 

Veszprém, Fejér, és 
Komárom-Esztergom 
megyék  

55% 45% 

Somogy, Baranya, 
Tolna, Nógrád, Heves, 
Borsod-Abaúj-
Zemplén, Jász-
Nagykun-Szolnok, 
Hajdú-Bihar, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Bács-
Kiskun, Csongrád, 
Békés megyék  

70% 60% 

Kis- és középvállalkozások részére 
tanácsadáshoz nyújtott támogatás  

50% 

 


