GINOP-2.2.1-15
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
2015. november 30-tól 2017. november 30-ig
Beadási
határidő

Rendelkezésre
álló forrás

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
• 2016. március 7.
• 2016. október 31.
• 2017. április 24.
• 2017. november 30.
50 Mrd Ft
Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi felsőoktatási
intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége
nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség
támogatási intenzitása 100%.

Támogatási
intenzitás

Csekély összegű támogatás - 100%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás - 50%
Regionális beruházási támogatás

500 MFt - 4 Mrd Ft
Támogatás
összege

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, VAGY a projekt teljes
elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.
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Támogatható
pályázatok
száma

Megvalósítás
helye

12-100 db
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag –
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt
megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő
megvalósítási helyszínnel rendelkeznie.
Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló
projektek.
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be
a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy
50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt,
jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és
iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

Jogosultak

b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek
megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem
benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F
ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;
c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező
intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
d) egyházi felsőoktatási intézmények.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető kizárólag középvagy nagyvállalkozás lehet.

Kizáró okok

Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti
Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.
- amely konzorcium projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai
szempontú támogató véleményével, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja;
- jelen projektjének az elszámolható összköltsége – tagi szinten – meghaladja a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel összegét;
- partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében adott évben már részesült
támogatásban;
- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
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- nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
- elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás;
- acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez;
- aki a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban
részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.
a) Üzleti hasznosíthatóság

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység
eredményéből származó összesített árbevételük a fenntartási időszak utolsó
évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a teljes
megítélt támogatási összeg 30%-át.

Vállalási
feltételek

b) K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül
követő üzleti évben, a Társasági Adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások
összege nem csökken a bázisérték alá.

c) Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt megvalósítási
időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz vagy tesztelt
prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt
elszámolható költségeinek 25%-a)
a) Alapkutatás (minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő

tudományterületen PhD fokozattal rendelkező)
b) Ipari kutatás (minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább
MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező)
c) Kísérleti fejlesztés

Az elszámolható költségek:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatató)
Elszámolható
költségek,
tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenység (max. 5%)
a. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
b. közbeszerzés költségei (max. 1%)
b) Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
a. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
b. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
c) Piacra jutás támogatása (max. 1%), marketing költségek
d) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan
nem támogatató)
a) Eszközbeszerzés
b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése,
és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
c) Immateriális javak beszerzése (max. 10%)
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Regionális beruházási támogatás keretében
a) Eszközbeszerzés
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
c) Immateriális javak beszerzése (max. 10%)
Előleg
Megkezdettség
Projekt
megvalósítási
ideje
Fenntartási
időszak

a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti.
48 hónap
5 év

