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Prototípus, termék-, technológia-, és szolgáltatásfejlesztés 

GINOP 2.1.7-15 
(pályázati kiírás összefoglaló) 

 

Fejlesztési területek Házon belüli prototípus fejlesztés, innovatív termékek, 
szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatala, piacra vitele.  

Földrajzi terület Magyarország, kivéve Budapest, Pest megye 

Rendelkezésre álló keret, 
várható pályázatszám 

20 Mrd Ft 
150-2000 db 

Támogatás mértéke és 
intenzitása 

1 lezárt évvel nem rendelkező vállalkozások esetén: 10-50 M Ft 
Legalább 1 lezárt évvel rendelkező vállalkozások esetén: 10-130 M Ft 
Támogatás intenzitás: 25-80% 

Jogosultsági feltételek / 
kizáró okok 

 saját tőke nem csökkenhet a törzstőke alá (induló 
vállalkozásnál nem releváns) 

 50 M Ft támogatási igény felett a projekt összköltsége nem 
haladhatja meg az előző lezárt év árbevételét 

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

 Nincsen NAV végrehajtás folyamatban 

Kötelező vállalási 
feltételek 

 tesztelt prototípus és/vagy piacra vihető termék 

 A megvalósítást követő 3 évből 2 évben együttesen a 
fejlesztésből származó árbevétel eléri legalább a támogatás 
30%-át 

 

Támogatható 
tevékenységek 

1.) Kísérleti fejlesztés – új termékek, szolgáltatások, eljárások 
prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, tesztelése. 
(Legalább a projekt összköltségének 40%-a, kötelező projektelem!) 
2.) Beruházások megvalósítása (regionális térkép szerint) 
- eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 
3.) KKV-k vásárokon való részvétele (marketing és kiállítási 
költségek) 
4.) Tanácsadás (üzletviteli és innovációs jellegű) 
5.) Egyéb költségek (De minimis jogcím szerint) 
- Előkészítési költségek (nyertes pályázat beadása előtti és utáni 
költségek is!) 
- Közbeszerzési költségek 
- Iparjogvédelem 
- Projektmenedzsment 
- Nyilvánosság biztosítása 
- rezsi költségek 
A projekt keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés 
támogatható!  
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Elszámolható költségek 

 K+F személyi 
jellegű költségek 

 K+F anyagköltségek 

 Immateriális javak 
beszerzése (max. 
10%, kivéve 
szoftver!) 

 Beruházási 
költségek (csak 
eszközbeszerzés, 
ingatlanfejlesztés 
nem támogatott!) 

 Marketing 
költségek 
vásárokon való 
részvételhez 

 Tanácsadási 
költségek 

 Egyéb de minimis 
költségek 

 
Támogatási kategória Mikro- és 

kisvállalkozás 
Középvállalkozás 

Kutatás-
fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott 
támogatás 

kísérleti 
fejlesztés 

45% 35% 

Eredmények 
terjesztése 

60% 50% 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

Nyugat-
Dunántúli Régió 

45% 35% 

Közép-Dunántúli 
Régió 

55% 45% 

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

70% 60% 

De minimis támogatás - tanácsadás 50% 

De minimis támogatás – egyéb 
költségek 

70% 

 
 
Szolgáltatási költségek max. a projektméret 50%-a 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Kiválasztás eljárásrendje standard, pontozásos  

Minimális ponthatár 20/40 

Pályázatok elbírálása Értékelési határnapokig beérkező pályázatok együttes bírálata, 
pontozás szerint. Határnapok: 2016. 02. 29.; 2016. 05. 16.; 2016. 09. 
12.; 2016. 12. 12.; 2017. 03.13.; 2017. 06. 27.; 2017. 12. 14. 

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


