
 
 

I    Elycon Kft.    I    Petőfi S. u. 18. H-2200 Monor    I    USt-IdNr.: HU14720299 

Tel./Fax: +36 29 411 183    E-Mail: info@elycon.hu    I    www.elycon.hu    I 

 

 

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

GINOP 2.1.1-15 
(pályázati kiírás összefoglaló) 

 

Fejlesztési területek Jelentős hozzáadott értéket képviselő, új piacképes termékek, 
szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak 
kifejlesztése. A vállalatok önálló, vagy együttműködésben végzett 
kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenysége támogatható. 

Földrajzi terület Magyarország, kivéve Budapest, Pest megye 

Rendelkezésre álló keret, 
várható pályázatszám 

50 Mrd Ft 
50-1000 db 

Támogatás mértéke és 
intenzitása 

Önállóan minimum 50 millió Ft, konzorciumban 100 millió Ft. 
25-80% a projekt teljes költségének (függ a cég méretétől, a projekt 
céljától, jellegétől, belső szerkezetétől) 

Jogosultsági feltételek / 
kizáró okok 

 legalább 1 lezárt üzleti év 

 előző lezárt üzleti évben minimum 1 fő alkalmazott 

 az igényel támogatás mértéke meghaladja az előző 
árbevétel összegét (konzorcium esetén összevontan) 

 előző lezárt üzleti évben saját tőke nem lehet negatív és 
nem csökkenhet a jegyzett tőke alá 

 A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző lezárt 
év árbevételét (konzorcium esetén összevontan) 

 A projekt nem irányulhat elsődleges mezőgazdasági 
termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására 
(Annex 1.) 

 kapcsolódni kell az intelligens szakosodási stratégiában (S3) 
megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz 

Kötelező vállalási 
feltételek 

A projektnek köszönhető árbevétel a befejezést követő egymás után 
követő két évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. 

Támogatható 
tevékenységek 

1.) Alkalmazott (Ipari) kutatás – új ismeretek, szakértelem 
megszerzése új termékek, eljárások, szolgáltatások kifejlesztéséhez. 
2.) Kísérleti fejlesztés – új termékek, szolgáltatások, eljárások 
prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, tesztelése. 
3.) Eljárási innováció (új, vagy jelentős mértékben javított termelési 
vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (technika, felszerelés, 
szoftver) 
4.) Projekt előkészítés, projekt-menedzsment, nyilvánosság 
biztosítása (önállóan nem támogatható tevékenység) 
5.) Eszközbeszerzés (önállóan nem támogatható tevékenység) 
6.) Infrastruktúra fejlesztés (önállóan nem támogatható 
tevékenység) 
7.) Immateriális javak beszerzése (önállóan nem támogatható 
tevékenység) 
8.) KKV-k vásárokon való részvétele (önállóan nem támogatható 
tevékenység) 
 
A projekt keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy 
eljárási innováció vagy ezek kombinációja támogatható! 
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Elszámolható költségek 
 
 
 

 K+F személyi 
jellegű költségek 

 K+F szolgáltatási 
költségek 

 K+F anyagköltségek 

 Beruházási 
költségek 

 Egyéb költségek 
(kapcsolódó 
szolgáltatások 

 

 
Támogatási kategória Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Kutatás-
fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott 
támogatás 

ipari kutatás 70% 60% 50% 

ipari kutatás 
konzorciumban 

80% 75% 65% 

kísérleti 
fejlesztés 

45% 35% 25% 

kísérleti 
fejlesztés 
konzorciumban 

60% 50% 40% 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

Nyugat-
Dunántúli 
Régió 

45% 35% 25% 

Közép-
Dunántúli 
Régió 

55% 45% 35% 

Dél-Dunántúli, 
Észak-
Magyarországi, 
Észak-Alföldi, 
Dél-Alföldi 
régiók 

70% 60% 50% 

Kutatási infrastruktúrához 
nyújtott beruházási támogatás 

50% 50% 50% 

Eljárási és szervezési 
innovációhoz nyújtott 
támogatás 

50% 50% 15% 

KKV-k vásáron való 
részvételéhez nyújtott 
támogatás 

50% 50% - 

De minimis támogatás max. 50% 

 
Belső költségkorlátok 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 50% 

Immateriális javak beszerzése 5% 

Projekt előkészítés 5% 

Projekt menedzsment 2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság 0,5% 

Közbeszerzési költségek 1% 

Általános (rezsi) költségek 1% 

Műszaki ellenőri költségek 1% 
 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Kiválasztás eljárásrendje standard, pontozásos  

Minimális ponthatár 50/100 

Pályázatok elbírálása Értékelési határnapokig beérkező pályázatok együttes bírálata, 
pontozás szerint. Határnapok: 2016. 01. 11.; 2016. 03. 28.; 2016. 08. 
29.; 2017. 02. 06.; 2017. 09. 29. 

 
 
További információk: 
 
Hégely Péter – vezető szakértő 
20/913-37-04 
peter.hegely@gmail.com 


