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Kutatási infrastruktúra megerősítése – 

nemzetköziesedés, hálózatosodás 

 

Pályázat kódja GINOP-2.3.3-15 

Keretösszeg 20 Mrd Ft 

Támogatási összeg  
50 – 1000 mFt 

Intenzitás  
100% 

Pályázók köre  

 Költségvetési szervek és jogi 
személyiséggel rendelkező 
intézményeik, amennyiben azok 
kutatóhelynek minősülnek 

 Egyházi tulajdonban lévő 
felsőoktatási intézmények 

 Állami többségi tulajdonú non-profit 
gazdasági társaságok 

Területi szűkítés  
Kizárólag konvergencia régió 

Beadás kezdete  
2015. október 15-től 

Megvalósítási idő 36 hónap 

Támogatható tevékenységek  

 Tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló beruházási 
tevékenységek 

 A kutatási eszközhöz feltétlenül 
szükséges épület építése, 
korszerűsítése, és a szükséges alap 
infrastrukturális fejlesztések 

 Projekt előkészítés 
 Projekt menedzsment 
 Tájékoztatás és nyilvánosság 
 Szolgáltatás igénybevétele 

Ágazati szűkítés Nem releváns! 

VTSZ, TESZOR lista Nem releváns! 
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Pályázók köre: 

 Felsőoktatási intézmények; 

 Kormányzati illetve akadémiai fenntartású kutatóintézetek; 

 Egyházi felsőoktatási intézmények;  

 Állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok; 

 A pályázat benyújtható önállóan, vagy legfeljebb 3 tagú konzorciumban. 

 

A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a projektjavaslat rendelkezik az NKFI Hivatal által 

kiállított kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató 

véleményével. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges 
alap infrastrukturális fejlesztések – jogerős építési engedély megléte a Támogatási 
szerződés megkötésének előfeltétele 

 Projekt előkészítés (előzetes tervek, tanulmányok, hatósági díjak, közbeszerzés) 

 Projektmenedzsment 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

 Szolgáltatás igénybevétele (mérési tevékenység akkreditálása, műszaki ellenőr, bérleti 
díjak, beszerzett, üzembe helyezett nagy értékű eszközök vagyonbiztosítása, 
projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata) 

 

Területi korlátozás:  

 Budapesten és Pest megyében megvalósuló projektek nem támogathatóak. 

 



 

Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!  3 
 

Támogatás összege:  

 Minimum 50 millió – maximum 1.000 millió Ft  

 konzorcium esetén tagonként minimum 50 millió Ft 

 

Támogatás mértéke:  

 A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági 
tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke 
legfeljebb 100%. 

 

Előleg mértéke:  Megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft 

 

Határidő: A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től lehetséges. 

 


