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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-2.1.8-17 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

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 az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt 

vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

 

A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült 

támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogás kezelési eljárást is). Kivéve ez 

alól, ha a támogatást igénylő a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott 

Támogatói Okiratot, vagy a támogatást igénylő elállt attól. 
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Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
 

4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint:  

saság 

 

 

 

 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs 

tevékenységek támogatásával. 

 

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a 

támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 

- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor. 

 

Jelen Felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. 

pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység 

hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett 

tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen 

módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci 

bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek 

újdonságnak. 

 

Az OSLO Kézikönyv alapján minimum elvárás az innováció vonatkozásában, hogy a vállalkozás termékeiben vagy eljárásaiban 

létrejövő változás a cég szintjén legyen új vagy jelentősen javított. Az Oslo Kézikönyv 103. szakasz vi. bekezdése kimondja, hogy 

többek között az eszköz- és szoftverberuházás szintén beletartozik az innováció fogalmába. A Kézikönyv három kapcsolódási 

típust határoz meg: nyílt információs források, tudás és technológia beszerzése (ld. 269. szakasz). 
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A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti 

Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: 

i) Egészséges társadalom és jólét; 

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; 

iii) Tiszta és megújuló energiák; 

iv) Fenntartható környezet; 

v) Egészséges és helyi élelmiszerek; 

vi) Agrár-innováció; 

vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások; 

viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet. 

Intelligens technológiák: 

i) fotonika, lézertechnológia 

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák 

iii) bionika 

iv) nem gépipari fémfeldolgozás 

v) elektronika és félvezető-technológia 

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz) 

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák 

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása) 

ix) építőipar (építőanyag-technológiák) 

x) textilipar 

xi) fa- és bútoripar 

xii) logisztika 

xiii) kulturális és kreatív ipar 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.Önállóan támogatható tevékenységek 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 

a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

 Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei. Kizárólag a Felhívás 3. számú 

mellékletét képező VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el. 

b) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-
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how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek 

kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista szerint, 

 Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése, 

 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási 

jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-

how. 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

Beadás 

határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 11-én 12 órától 2018. február 15-én 12 óráig 

lehetséges. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint. 

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet. 

Költségtípus  Maximális mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve (%)  

Immateriális javak beszerzésének költségei  40%  
 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft, melyből  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db. 

 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 

Amennyiben a GINOP-2.1.8-17 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése 

előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást 

lezárhatja. 
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