GINOP-2.1.1-15
VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek,
szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
 amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít
bele), ÉS
 amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, ÉS
 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.

JOGI FORMA:
−

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok

−

A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő
gazdasági társaságok lehetnek. A tagok száma legfeljebb 3 lehet.

KERETÖSSZEG:
−

50 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

50-1000 M Ft

−

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

ÖNERŐ:
−

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

−

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját
forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt
saját forrással kell rendelkeznie.

ELŐLEG:
−

75%, maximum 450 M Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

50-1000 db

ELJÁRÁSREND:
−

standard

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig

−

Értékelési határnapok:
 2015. október 31.
 2016. március 28.
 2016. augusztus 29.
 2017. február 6.
 2017. szeptember 29.

ELBÍRÁLÁS MÓDJA:
−

egyfordulós, egy szakaszos

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon meg lehet kezdeni.

−

Fizikai befejezés: 24 hónap

−

A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb kettő mérföldkövet szükséges meghatározni
úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie.

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019.
december 31.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
Támogatási kategória
Ipari kutatás
Ipari kutatás –
Kutatásvállalkozások közötti
fejlesztési
együttműködés
projektekhez
Kísérleti fejlesztés
nyújtott
Kísérleti fejlesztés –
támogatás
vállalkozások közötti
együttműködés
Csekély összegű támogatás (de minimis)
Vas, Zala, és GyőrMoson-Sopron megyék
Veszprém, Fejér, és
Komárom- Esztergom
megyék
Regionális
Somogy, Baranya, Tolna,
beruházási
Nógrád, Heves, Borsodtámogatás
Abaúj-Zemplén, JászNagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg, BácsKiskun, Csongrád, Békés
megyék
Kutatási infrastruktúrához nyújtott
beruházási támogatás
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott
támogatás
A kis- és középvállalkozás vásáron való
részvételéhez nyújtott támogatás

Kisvállalkozás
70%

Középvállalkozás
60%

Nagyvállalkozás
50%

80%

75%

65%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os mértékben
45%

35%

25%

55%

45%

35%

70%

60%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

15%

50%

50%

-

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

−

A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

−

A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező K+F+I
tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő
infrastruktúra.
A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges
bemutatni.

−

CÉLCSOPORT:
−

kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások

INDIKÁTOROK:
Mutató

Mértékegység

Új kutatók száma a támogatott
szervezeteknél (férfi / nő)

teljes munkaidőegyenérték (FTE)

Új termékek forgalomba hozatala
céljából támogatott vállalkozás
Új termékek gyártása céljából
támogatott vállalkozás

Mutató forrása
támogatást igénylő belső munkaügyi
nyilvántartása, munkaszerződés, megbízási
szerződés

igen/nem
igen/nem

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
−

amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

−

amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján
negatív,

−

akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját
tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

−

amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele
összegzésre kerül.

−

amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

−

amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére
kötelező határozatának nem tett eleget,

−

amely vállalkozás vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partnervagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban,

−

ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,

−

amely vállalkozás projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3)
megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
 Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
 Kísérleti fejlesztés

−

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatható tevékenységek):
 Projekt előkészítési tevékenység
 Projektmenedzsment tevékenység
 Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele
 A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

−

Regionális beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatható tevékenységek):
 Eszközbeszerzés
 A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése,
és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 Immateriális javak
 A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

−

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatható
tevékenységek):
 Eszközbeszerzés
 A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése,
és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 Immateriális javak beszerzése
 A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

−

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (az e tevékenység
keretében elszámolni kívánt összköltség minimum 300 millió, maximum 1000 millió Ft-ot tehet ki):
 Eljárás-innováció

−

A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (az e tevékenység keretében elszámolni
kívánt összköltség nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot; önállóan nem támogatható tevékenység):
 A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a
projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából

BELSŐ KORLÁTOK:
Költségtípus

Maximális mérték (%)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költségei

A KFI projektekhez nyújtott támogatás 50%-a

Eljárási innovációs tevékenység díja

Az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás 50%-a

Immateriális javak beszerzésének költségei

5%

Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a
közbeszerzési költségeket)

5%

Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek

2,5%

Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
költségek

0,5%

Közbeszerzési költségek

1%

Általános (rezsi) költségek

1%

Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri
szolgáltatás költségei

1%

Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak költségei csupán az induló beruházás teljes elszámolható
beruházási költségeinek 50%-áig számolhatók el.
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Üzleti hasznosíthatóság:
 A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I
tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás
értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási
időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg
legalább 30%-át.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

3 év

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
−

A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen
foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező
kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és
szavatossági feltételek biztosítása mellett.

−

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális (épület, illetve
alapinfrastruktúra) beruházást, akkor a Támogatási Szerződés (TSZ) megkötésének feltétele a jogerős
építési engedély benyújtása.

−

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban
meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

−

Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP
keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy
felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet. Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme
elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor
ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás vagy benyújtható más felhívásra.
Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a
projekt nem támogatható. Amennyiben az adott telephelyen megvalósuló, adott projekt több, a
GINOP keretében meghirdetett vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívásra került benyújtásra,
a legkorábban benyújtott adott projekt kerül leértékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasításra
kerül.

−

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunka elszámolására.

