Program neve

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Operatív program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Kódszám

GINOP-2.1.1-15

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
A Felhívás indokoltsága és célja
tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak
kifejlesztését eredményezik.
Rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.

Támogatási kérelmek várható
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 50-1000 db.
száma
Kutatási-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében
a. Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projektek elszámolható költségeinek 50%-a)
Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő a
projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább Ma/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum 4 órában, a
támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Alkalmazott ipari kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és
szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek,
eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex
rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy
létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti
Támogatható
tevékenységek
sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák
bemutatása
ellenőrzéséhez szükséges.
Amennyiben a vállalkozás a saját alkalmazásában lévő (vagy felvételre tervezett) munkavállalója révén végez
ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét,
végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. Igénybe vett szolgáltatás esetén a
szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő
által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az
alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza.
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b. 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.
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági
termeléshez veszik igénybe)
Elsődleges mezőgazdasági termelés a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül.
a. Projekt előkészítési tevékenység: a tevékenység önállóan nem támogatható.
b. Projektmenedzsment tevékenység: a tevékenység önállóan nem támogatható.
c. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: a tevékenység önállóan nem
támogatható.
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében
Kutatási infrastruktúra: kutatási infrastruktúra olyan létesítmények, erőforrások és kapcsolódó szolgáltatások,
amelyeket a tudományos közösség az adott területtel kapcsolatos kutatásához használ; beleértve a tudományos
felszerelést és eszközöket, a tudásalapú erőforrásokat - például gyűjteményeket, archívumokat vagy strukturált
tudományos információkat -, olyan infokommunikációs technológiai infrastruktúrákat, mint a hálózat, a
számítástechnikai eszközök, a szoftverek és a távközlési eszközök, valamint a kutatáshoz szükséges bármilyen más
egyedi eszközt. E kutatási infrastruktúrák lehetnek egy helyszínre telepítettek vagy szétszórtak.
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a. Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.
b. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
c. Immateriális javak beszerzése
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom),
valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke,
amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően kerül sor. A tevékenység önállóan nem
támogatható.
Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak 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.
d. A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek.
Regionális beruházási támogatás keretében
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági
termeléshez veszik igénybe)
a. Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.
b. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések - A tevékenység önállóan nem támogatható.
c. Immateriális javak beszerzése
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom),
valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke,
amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően kerül sor. A tevékenység önállóan nem
támogatható.
Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak 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
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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.
d. A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált
szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt
szinten egy választható.
A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:
a. Eljárás-innováció: új, vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása
(ideértve a technikában, felszerelésekben, vagy szoftverekben eszközölt jelentős változásokat).
A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt
összköltség nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot):
a. A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt
keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.
Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy
kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k). Maximum 500 millió Ft összköltségű
projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek
együttesen el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségeinek legalább 5%-át. Az 500 millió Ft-ot
meghaladó összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében
elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a legalább 25 millió Ft összeget.
a) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális (épület, illetve
alapinfrastruktúra) beruházást, akkor a Támogatási Szerződés (TSZ) megkötésének feltétele a jogerős építési
engedély benyújtása.
A projekt műszaki-szakmai
b) Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban
tartalmával
és
a
meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák
megvalósítással
kapcsolatos
valamelyikéhez.
elvárások
1. Nemzeti ágazati prioritások:
 Egészséges társadalom és jólét
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 Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 Tiszta és megújuló energiák
 Fenntartható környezet
 Egészséges és helyi élelmiszerek
 Agrár-innováció
 Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
2. Intelligens technológiák:
 fotonika, lézertechnológia,
 különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák,
 bionika,
 nem gépipari fémfeldolgozás,
 elektronika és félvezető-technológia,
 korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz),
 korszerű csomagolástechnikai technológiák,
 vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása),
 építőipar (építőanyag-technológiák),
 textilipar,
 fa- és bútoripar,
 logisztika,
 kulturális és kreatív ipar
Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

Kötelező vállalások

Üzlethasznosság
A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből
(létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás
értékesítéséből) származó árbevétele9 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két
évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
Számítás:
30% ≤ A1 + A2 / támogatás
A1, A2 a projekt pénzügyi befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak
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utolsó évéig) a K+F tevékenység eredményéből származó árbevétel, amelyet a számviteli nyilvántartásban
elkülönítve kell nyilvántartani.
A vállaláshoz kapcsolódó mutató: Üzleti hasznosság – eredménykimutatás / főkönyvi kivonat.
Árbevétel: Az árbevétel részét nem képzi a partner és/vagy kapcsolt vállalkozásának árbevétele, továbbá a vezető
tisztségviselő kapcsolódó vállalkozásának árbevétele.
K+F munkahelyteremtés (választható vállalás)
A támogatást igénylőnek – konzorcium esetén a vállalkozásoknak - vállalni kell, hogy a projekt fizikai befejezési
évét közvetlenül követő 1 üzleti évben a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított
növekményként fenntartja. K+F munkahelynek minősül a kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatott, munkaidejük
legalább 50%-át munkaidő-nyilvántartással is igazolhatóan tudományos kutatásra és fejlesztésre fordító dolgozók
átlagos statisztikai létszáma. A K+F létszámadatok számítása során csak a felsőfokú (kutató, fejlesztő), valamint a
középfokú (kutatás-fejlesztési segédszemélyzet) végzettséggel rendelkező, a projekt szakterületéhez kapcsolódó
végzettségű foglalkoztatottak által betöltött kutató-fejlesztő, illetve kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti
munkahelyeket vegye figyelembe.
A vállaláshoz kapcsolódó mutató: Kedvezményezett belső munkaügyi nyilvántartás
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a
projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére.
Konzorciumi megvalósítás esetében a megkezdettséget projektszinten szükséges értelmezni, tehát az egyes tagok
A projekt megkezdése
által megvalósított tevékenységek közül a fentiek szerint legkorábban megkezdettet kell a projekt megkezdésének
tekinteni.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll
A
projekt
végrehajtására rendelkezésre.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
rendelkezésre álló időtartam
határideje a projekt fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019. december 31. A két időpont közül a korábbi
az irányadó.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell
A projekt területi korlátozása
bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie, (kivéve,
ha a kedvezményezett az igény jogosultja) továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A
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megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező K+F+I tevékenység elvégezhető a
helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát
a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási
helyszínnel rendelkeznie.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel
rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles
tevékenységhez kapcsolódik. A vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel legkésőbb az engedélyköteles
tevékenység megkezdésekor rendelkezni kell.
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének benyújtása igazolja a valódi
működést:
 Iparűzési adó fizetésigazolás,
 Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
 Villany/gázszolgáltatás számla.
A projektben foglalkoztatottak tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló
dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:
 projektben foglalkoztatottak legalább 50%-ának a projekttel azonos, vagy szomszédos megyében lévő
állandó/ideiglenes lakcímének igazolása;
 a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek
felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre
állása.
Az igazoló dokumentumok az első szakmai beszámolóhoz bekérhetőek.
A
fejlesztéssel
érintett A rendezett tulajdonviszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a támogatási kérelem
ingatlanra vonatkozó feltételek benyújtásáig.
a. Új kutatók száma a támogatott szervezeteknél (nő, férfi):
 Mértékegység: teljes munkaidő egyenérték (FTE),
Indikátorok
 Mutató forrása: támogatást igénylő belső munkaügyi nyilvántartása, munkaszerződés, megbízási
szerződés.
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Fenntartási kötelezettség

Biztosítékok köre

Önerő

Támogatást igénylők köre

b. Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott vállalkozás,
 Mértékegység: Igen / Nem,
c. Új termék gyártása céljából támogatott vállalkozás
 Mértékegység: Igen / Nem,
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak
KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.
A projekt pénzügyi befejezésének a Kötelező vállalásokban meghatározott időpont minősül.
Ezúton a támogató hozzájárul a projekt által létrehozott szellemi alkotáshoz fűződő jogok, valamint a projekt
eredményeként létrejövő prototípus, új termék, technológia, szolgáltatás projektmegvalósítás befejezését követő
értékesítéshez, ahhoz nem kell előzetes jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az
Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
A támogatást igénylő nem köteles biztosítékot nyújtani.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból állhat.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással,
regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állást igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek
legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania.
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
(Nagyvállalat vagy KKV-val való konzorciumban adhat be támogatási kérelmet, vagy önállóan abban az
esetben, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan
részesülnek.)
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy 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
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az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA
hatálya alá
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2017. október 30-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 2015.12.07.
A
támogatási
kérelem
 2016.04.25.
benyújtásának határideje
 2016.08.29.
 2017.02.06.
 2017.10.30.
A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1.000 millió
forint
b. Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási
összeg 50 millió Ft- A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió
Ft, maximum 1.000 millió Ft.
c. Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a Konzorcium vezetőjének kell igényelnie.
d. A támogatás maximális mértéke:

A támogatás mértéke, összege

 Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
 A támogatás intenzitása nem haladja meg:
o ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
o kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
 Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható
költségek 80%-áig növelhető.
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o 10 százalékponttal növelhető
kisvállalkozás esetén,

középvállalkozás,

20

százalékponttal

növelhető

o 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és
legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem
viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át.
 Csekély összegű támogatás
 A támogatás intenzitása nem haladja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 Regionális beruházási támogatás
 Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megye: kisvállalkozás: 45%, közép: 35%, nagy: 25%.
 Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom: kisvállalkozás: 55%, közép: 45%, nagy: 35%.
 Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye: kisvállalkozás:
70%, közép: 60%, nagy: 50%.
 A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
 A támogatás intenzitása nem haladja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása
 A támogatás intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladja meg az elszámolható költségek
15%-át, kis- és középvállalkozások esetén az elszámolható költségek 50%-át.
 Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható be támogatás, ha az a támogatott tevékenység során
ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással, és ha az együttműködő kis- és
középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség 30%-át.
 A KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás
Támogatási

kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
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kategória
Kutatás-fejlesztési
projektekhez
nyújtott támogatás

ipari kutatás

70%

60%

50%

ipari kutatás alábbi eseteiben: 80%
vállalkozások
közötti
(nagyvállalkozások esetében
legalább
egy
KKV-val
folytatott együttműködés)

75%

65%

kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

kísérleti fejlesztés alábbi 60%
eseteiben:
vállalkozások
közötti (nagyvállalkozások
esetében legalább KKV-val
folytatott együttműködés)

50%

40%

Vas, Zala, Győr-Moson- 45%
Sopron megye

35%

25%

Veszprém, Fejér, Komárom- 55%
Esztergom:

45%

35%

Somogy, Baranya, Tolna, 70%
Nógrád, Heves, BorsodAbaúj-Zemplén,
JászNagykun-Szolnok,
HajdúBihar,
Szabolcs-SzatmárBereg,
Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés megye

60%

50%

Csekély összegű támogatás (de minimis)
Regionális
beruházási
támogatás

50%
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Kutatási infrastruktúrák létrehozásához vagy 50%
korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

50%

50%

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott 50%
támogatás

50%

15%*

50%

*
Nagyvállalkozásnak
eljárási innovációs
támogatási
kategória alatt csak
akkor
nyújtható
támogatás, ha az a
támogatott
tevékenység során
ténylegesen
együttműködik kisés
középvállalkozással
és,
ha
az
együttműködő kisés középvállalkozás
viseli az összes
elszámolható
költség
legalább
30%-át.
-

A kis- és középvállalkozás
részvételéhez nyújtott támogatás
Előleg igénylése
Elszámolható költségek köre

vásáron

való 50%

Jelen Felhívás keretében az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de
legfeljebb 450 millió Ft.
I.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében
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II.

1. Szakmai megvalósításban közreműködő
a. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
o munkabér, megbízási díj
o személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
A kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a
munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és
járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység
mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és
annak járulékai csak akkor számolható el, ha agrár, műszaki, természettudományi és orvosi
végzettségük és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és
munkaköri feladatukat képzi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül.
2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a. A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatások díja.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a
kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség:
a. Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik
igénybe.
Csekély összegű támogatás (de minimis) támogatás (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható,
amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
1. Projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek (Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes
elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.)
A. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei:
a. Jogszabály, hatóság felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése
o környezeti hatásvizsgálat, előzetes hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez
kapcsolódó vizsgálat.
o egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület
ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó
adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget,
o szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek
hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve
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a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is.
o előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői
műhelymunkák
o szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
B. Közbeszerzési költségek
a. közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt
összes elszámolható költségének 1 %-ánál.
2. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek
A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható
költségének 2,5%-át. A költségeket belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:
A. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
a. a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű
ráfordításai;
o munkabér, megbízási díj,
o személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.
B. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
a. a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői szolgáltatás díja
3. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége
A. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
A kötelezően előírt nyilvánosság költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a
teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%.
4. Általános (rezsi) költségek
a. Egyéb általános (rezsi) költség
Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához és az
összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több, mint
1%.
III. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
1. Építéshez kapcsolódó költségek
A beruházásra aktivált műszaki ellenőri szolgáltatás költségének az összes elszámolható költséghez
viszonyított aránya nem lehet több mint 1%. A beruházásra aktivált szolgáltatások esetén a szükséges
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engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték,
igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei – ideértve a művelési ág váltását, művelési
ágból való kivétel adminisztratív költségét is – a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési
költségekkel közösen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.
A. A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.
2. Eszközbeszerzés költségei
A. A beruházás érdekében felmerült új eszközök, immateriális javak bekerülési értéke (amely tartalmazza
a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
3. Immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzése esetén:
A. A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke
A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga,
licencek) bekerülési értéke elszámolható.
Az immateriális javak beszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható
költségének 10%-át.
Regionális beruházási támogatás (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a
támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A beruházásra aktivált műszaki ellenőri szolgáltatás költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított
aránya nem lehet több mint 1%. A beruházásra aktivált szolgáltatások esetén a szükséges engedélyezési
dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási
díj, egyéb eljárási költség) költségei – ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív
költségét is – a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a projekt
összes elszámolható költségének 5%-át.
1. Építéshez kapcsolódó költségek
A. A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.
2. Eszközbeszerzés költségei
A. A beruházás érdekében felmerült új eszközök, immateriális javak bekerülési értéke (amely tartalmazza
a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
3. Immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzése esetén:
A. A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

IV.
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V.

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga,
licencek) bekerülési értéke elszámolható.
Eljárási innovációhoz nyújtott támogatás
1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
A. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások
a. Fejlesztők, technikusok, és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási
szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való
foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig:
o munkabér, megbízási díj,
o személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.
Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunka elszámolására.
2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
a. A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt eljárási, szervezési innovációs tevékenység
díja. Nem haladhatják meg az eljárási innovációs projekthez nyújtott támogatás keretében
elszámolható költség 50%-át.

A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
1. KKV-k kiállításon vagy vásáron való részvételéhez kapcsolódó költségek.
A. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
a. beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
b. kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti
belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére,
víz- és áramfogyasztás, stb.),
c. kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező
költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)
Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
Projektmenedzser esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
további A segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő
növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző
utolsó évi átlagbérhez képest.
VI.

Az elszámolhatóság
feltételei
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Költségtípus

Elszámolható költségtípusok

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre,
(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
esetén arra eső elszámolható költségek) vetítve %
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 50
költségei (kutatás-fejlesztési projekthez, illetve
eljárási innovációhoz nyújtott támogatás esetén az arra
eső összes elszámolható költségekre vetítve)
Immateriális javak beszerzésének költségei
5
Projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek (kivéve 5
a közbeszerzési költségeket)
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek

2,5

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó költségek
Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri
szolgáltatás költségei
Általános (Rezsi) költségek
Közbeszerzési költségek

0,5
1
1
1
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