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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

GINOP PLUSZ-2.1.1-21  

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP PLUSZ-2.1.1-21 

A pályázat célja A felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének 

ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.  

Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, 

előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi 

hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.  

A felhívás támogatja továbbá a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek közötti 

hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését, új tudományos eredmények 

létrehozatala céljából.  

 

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:  

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy 

szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;  

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.  

 

A Felhívás keretében két részcél kerül meghatározásra:  

1. Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, 

piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A 

vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.  

 

2. Kiválósági együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek 

támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy 

jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület 

szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban 

és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá 

az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.  

 

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a 2021 -2027 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban S3) céljaihoz és 

prioritásaihoz. 

Támogatást 

igénylők köre 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok: 

• amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka és a támogatást igénylő jogelődjének 

működési időtartama ebbe nem számít bele); 

• amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt; 

• 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; 

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

 

 

b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi 

jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:  

• költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. 

törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja 

szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;  

• egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény 

hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 
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651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek 

minősülnek.  

 

c) Állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, amennyiben azok a 

tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti 

kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő 

szervezetnek minősülnek.  

 

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és 

innovációs szakmai szempontú támogató véleményével.  

 

A támogatást igénylő - konzorcium esetén konzorciumi tagonként - megválaszthatja, hogy a 

jogosultság esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, 

lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági 

ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai 

kerülnek figyelembe vételre. A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs 

lehetőség. 

 

Vállalati KFI megvalósítása esetén: 

- csak az a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási 

kérelmet;  

- a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt 

vállalkozásai;  

- konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.  

 

Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén: 

- kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására, 

- konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet; 

- konzorciumi tag az a-c) pontokban foglalt szervezetek bármelyike lehet; 

- a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a 

megvalósítás időszaka alatt; 

- a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt 

vállalkozásai. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz 

a Kormány előzetesen hozzájárult. 

 

Egy vállalkozás csak egy kérem keretében részesíthető támogatói döntésben jelen konstrukció keretében.  

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére (többek között):  

- amelynek fejlesztési igénye Budapest területén, regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén 

Pest megye nem támogatható településeinek egyikén valósulna meg;  

- amely vállalkozásnak a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív;  

- akinek, vagy amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves 

beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 

csökkent;  

- amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 

lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. 

Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni;  

- amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 

kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;  

- amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz;  
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- amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható: TEÁOR 58.2 

Szoftverkiadás, TEÁOR 61 Távközlés, TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás, TEÁOR 63.1 

Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;  

- amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott 

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati 

felhívás - tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI Alapra vonatkozóan 

kapott támogató szakmai véleményt;  

- amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt 

visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.  

- amely a) pont szerinti vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott.  

- amely a 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- vagy 

kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja 

szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll 

fenn.  

- amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én 

nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került.  

Rendelkezésre álló 

forrás 

Tervezett keretösszeg: 136,67 milliárd Ft.  

Minimum 130 – maximum 270 db támogatott projekt. 

Projekt területi 

korlátozása 

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.  

 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet, akinek a fejlesztési igénye Budapest területén, regionális beruházási 

támogatás igénybevétele esetén Pest megye nem támogatható településeinek egyikén valósulna meg.  

 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósítási helyszínnek 60 

nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie a mikro-, kis-, és 

középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 

esetében.  

A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt 

megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező 

tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. 

Továbbá biztosítani kell a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezését és 

az általuk végzendő tevékenység végrehajtását. 

 

A projekt területileg koncentrált megvalósítása javasolt. A projekt megvalósítása során a konzorcium 

minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási helyszínnel rendelkeznie. 

Támogatás formája, 

mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

- Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 

150 millió forint; 

- Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint. 

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási 

összeg 50 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ. A támogatás intenzitása 

tevékenységenként és régiónként eltérő. A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül 

megállapításra. 

 

Az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, 

lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. 

Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni.  

 

Támogatás jogcíme: kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (kísérleti fejlesztés, ipari kutatás), 

csekély összegű támogatás (kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek), regionális beruházási 

támogatás (új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása). Felhívjuk a figyelmet, 
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hogy az új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása támogatható tevékenység 

esetében a regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan 

induló beruházásnak minősüljön, amely egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben 

addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményezi. 

Előleg maximum a támogatás 50%-a 

Elbírálás Kötelező a szakmai véleményezés kezdeményezése az NKFIH honlapján elérhető kitöltő programon 

keresztül.  

Az előminősítési kérelmek benyújtására az NKFI Hivatalhoz azon vállalkozások nem jogosultak, akik a 

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati 

felhívás - tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült.  

Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási 

kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem 

automatikusan elutasításra kerül.   

A szakmai véleményezés során elfogadott szakmai tartalom a támogatási kérelemben nem módosítható.  

 

A tartalmi értékelés során (pontozótábla alapján, pénzügyi, működési szempontok szerint) 100 pont 

szerezhető, de minimum 50 pontot kell elérni, hogy egy projekt támogatható legyen. A támogatást 

igénylő megválaszthatja, hogy bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó 

előtti teljes (365 nap), lezárt üzleti év kerüljön figyelembe vételre. 

Önerő 

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. (Regionális beruházási kategória esetén minimum 25%-os saját 

forrás szükséges.) Legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleget is) kell igazolni 

az önerő rendelkezésre állását.  

Projekt futamideje A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Okirat 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap 

áll rendelkezésre. 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz: 2021. augusztus 30., 12:00 óráig 

 

A támogatási kérelmek 2021. november 2. 9 óra 00 perctől 2021. november 10-ig 12. óra 00 percig 

nyújthatóak be az elektronikus kitöltő program segítségével.  

 

A pályázat részét képező nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés 

szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie.  

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

a) Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie 

az elszámolható összköltségének legalább 50%-át) 

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 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 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. 

  

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Ipari kutatás  
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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 laboratóriumi környezetben vagy létező 

rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti 

sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák 

ellenőrzéséhez szükséges.  

 

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása  

 

c) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (átalány alapon): 

- hardver és szoftver beszerzése,  

- szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele,  

- projekt előkészítés,  

- projektmenedzsment,  

- kötelezően előírt nyilvánosság,  

- iparjogvédelmi oltalomszerzés,  

- rezsi és  

- piacra vitel. 

Elszámolható 

költségek köre 

• Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, önállóan megvalósuló projekt esetén minimum 30%, 

konzorciumban megvalósuló projekt esetén minimum 50 % - a támogatott projektben való 

foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.  

-  bérköltség  

-  munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

-  Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria), 

 

A kutató/fejlesztő és technikus/segédszemélyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű 

kifizetései csak akkor számolhatók el, ha tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához 

kapcsolódik, az a munkaköri feladatukat képezi, ami a munkaköri leírásban és megbízási szerződésben 

rögzítésre került. A kutató/fejlesztő személyek esetében kötelező elvárás, hogy ipari kutatás esetén a 

projekt szakterületéhez kapcsolódó felsőfokú (legalább MA/MSc), míg kísérleti fejlesztés esetén (legalább 

BA/BSc) szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. Technikus személyek esetében kötelező elvárás, hogy 

legalább szakmunkás bizonyítvány érettségivel és a projekt megvalósítása tekintetében szakirányú 

végzettséggel rendelkezzenek.  

A végzettséget alátámasztó dokumentumokat a bérelszámolási csomag részeként szükséges benyújtani.  

 

Felsővezetői tisztséget betöltők esetén a következő korlátozások érvényesek: 

- nagyvállalatnál a felsővezető bérének maximum 25%-a, 

- középvállalkozásnál a felsővezető bérének maximum 50%-a, 

- mikro-, és kisvállalkozásnál a felsővezető bérének maximum 75%-a számolható el. 

 

Jelen Felhívás keretében a távmunka a projekt keretében elszámolható költségnek minősül.  

 

A projektben foglalkoztatottak ténylegesen a projekthelyszínen történő foglalkoztatását a felhívásban 

előírt dokumentumokkal a megvalósítás során igazolni szükséges (projektben foglalkoztatottak a 

projekttel azonos, vagy a szomszédos megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása; vagy a 

projektben foglalkoztatott munkavállalók a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással 

elérhető, vagyis 100 km-t meg nem haladó távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása).  

 

A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

személyi jellegű ráfordítást tervezni. 
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Személyi ráfordítások maximális elszámolható összege: 

(Szjr az utolsó vagy utolsó előtti lezárt üzleti év szerinti személyi jellegű ráfordítások, Létszám az utolsó 

vagy utolsó előtti lezárt üzleti év szerinti átlagos statisztikai állományi létszám, Futamidő a projekt 

megvalósítási ideje hónapban megadva) 

 

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi 

személyiségű nonprofit szervezetek esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítás nem haladhatja 

meg a projektben résztvevők kinevezésében rögzített bruttó bérköltségének járulékokkal növelt értéket, 

keresetkiegészítés esetén a kinevezésben foglalt bruttó bérköltség járulékokkal növelt értékének 25%-át. 

 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:  

- A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint 

kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha azokat kizárólag a 

projekt céljaira veszik igénybe. Nem minősül elszámolható költségnek az a szolgáltatás, amely más 

szellemi alkotásának jogosulatlan felhasználását, eltulajdonítását (plágium) eredményezi.  

 

Igénybe vett szolgáltatás (a szolgáltatás tárgyától függetlenül) esetén a szolgáltatást nyújtó szervezetnek – 

kivéve a közszféra szervezeteket - meg kell felelnie a lenti feltételnek: 

(Szállító Szjr a piacfelmérésben szereplő összes személyi jellegű ráfordítás díja, Szjr a szállító utolsó lezárt 

üzleti év szerinti személyi jellegű ráfordításai, Létszám a szállító utolsó lezárt üzleti év szerinti átlagos 

statisztikai állományi létszáma, megbízási idő az árajánlat szerinti megbízási idő hónapban megadva. 

Amennyiben több piacfelmérést rögzít egy szolgáltató, abban az esetben az adatok összeszámításra 

kerülnek.)  

A fenti korlátok napi 8 órás munkaviszonyban történő foglalkozás esetében értendők.  

 

• Anyagköltségek: 

- Közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez igénybe vett anyagok költsége 

 

• Eszközbeszerzés költségei: 

 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében  

- Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek, egyedi 

tervezésű és előállítású célgép) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való 

használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció): Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű 

eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz 

tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez 

kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó 

betanítás költségét is. 

 

Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében:  

- Eszközbeszerzés költségei: Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 2.1.2. b) pontjához kapcsolódóan 

az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével.  

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor 

támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az 

eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi 

tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható. 
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Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében eszközöket (amortizáció) kizárólag 

nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő 

mezőgazdasági vállalkozások szerezhetnek be, illetve Pest megye azon településein megvalósuló 

fejlesztések, esetében szerezhetők be, amelyek nem szerepelnek a felhívás 4. számú szakmai 

mellékletében. A többi vállalkozás esetében eszközbeszerzés kizárólag Regionális beruházási 

támogatás támogatási kategória keretében lehetséges.  

 

Minimális elszámolható költség: egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz. 

Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező 

gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos 

kapcsolatot alátámasztó dokumentumot csatolni kell a támogatási kérelemhez.  

 

• Támogatható tevékenységekhez (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás 

igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, 

iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel) kapcsolódó közvetett költségek:  

- csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a szakmai megvalósításában 

közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak pontosan 15%-a.  

- Hardvereszközök költségei a Felhívás 2. sz. mellékletében található informatikai eszközök körét 

meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el. 

  

Egyéb feltételek  Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el (napi 8 órás foglalkoztatás esetén). 

Technikus munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható 

el.  

Segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.  

 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások évente átlagosan 10%-kal 

emelkedhetnek a munkavállaló utolsó évi átlagbéréhez képest. Ezt meghaladó mértékű béremelés csak 

indokolt esetben (munkaidő-növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és ennek megfelelő mértékben 

számolható el. 

 

Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező 

gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia 

kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot.  

 

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális 

javakat nem vásárolhatnak. 

 

A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. évi LXXVI. törvény 

36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek 

arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti 

kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők. Amennyiben az igazolásban szereplő K+F tevékenységek 

aránya eltér az előminősítés során meghatározott aránytól, úgy az záró kifizetés elbírálásakor a kiállított 

igazolás alapján az elszámolandó költségek felülvizsgálatra kerülnek.  

 

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően az okiratban foglaltak módosítására az alábbiak szerint 

van lehetőség:  

- Önálló Kedvezményezettnek legfeljebb 3 alkalommal, míg konzorcium szinten maximum 6 alkalommal 

nyújtható be módosítási kérelem a megvalósítási időszakban ( 

- A Korm. rendelet 149. § (1) bekezdés b) pont, valamint 153. § szerinti bejelentésekre nem vonatkoznak 

a fenti korlátozások (adatváltozásra, kezdés csúszása, 90 napon belüli befejezés csúszása) 

 

A projekt megvalósítása során legfeljebb 6 (5 db időközi és 1 db záró) kifizetési igénylés nyújtható be, 

melyekbe az elutasított elszámolások nem számítanak bele.  
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Fenntartási 

kötelezettség 

KKV-k esetében 3 év, egyéb esetben 5 év.  

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 K+F eredményeinek széles körű terjesztési kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást a 

K+F Disszeminációs Útmutató a GINOP 2 illetve a GINOP Plusz 1 és 2 prioritás meghirdetett 

felhívásaihoz című dokumentum tartalmazza. 

Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 
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