GINOP-2.2.1-15
K+F VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható,
stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények
létrejötte céljából.

−

A felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatásfejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek
együttműködésében.

−

A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein
hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek
 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
 éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, ÉS
 kettős könyvvitelt vezetnek, ÉS
 Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep
jogosult támogatási kérelem benyújtására)

−

főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek
 megfelelnek az előző 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;

−

költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben
azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti
kutatóhelynek minősülnek;

−

egyházi felsőoktatási intézmények.

KONZORCIUMMAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK:
−

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül
magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

−

A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

−

Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság
biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet.

−

Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

−

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy vállalkozásnak és legalább egy költségvetési
szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, amennyiben a
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti
kutatóhelynek minősül, vagy egyházi felsőoktatási intézménynek.

KERETÖSSZEG:
−

50 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

500-4.000 M Ft
 Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható
költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

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:
−

A megítélt támogatás 75%-a, de maximum 450 M Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

12-100 db

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

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%.

−

Egyéb esetekben:

Támogatási kategória

Mikro- és
kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

100%
70%
45%

100%
60%
35%

100%
50%
25%

80%

75%

65%

60%

50%

40%

Mikro- és
kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

45%

35%

25%

55%

45%

35%

70%

60%

50%

Alapkutatás
Ipari kutatás
Kísérleti fejlesztés
Ipari kutatás, ha a projekt hatékony
együttműködést foglal magában
Kísérleti fejlesztés, ha a projekt hatékony
együttműködést foglal magában

−

Regionális beruházási támogatás esetén:

Támogatási
kategória

Megye

Regionális
beruházási
támogatás

Vas, Zala, Győr-MosonSopron
Veszprém, Fejér,
Komárom-Esztergom
Somogy, Baranya, Tolna,
Nógrád, Heves, BorsodAbaúj-Zemplén, JászNagykun-Szolnok, HajdúBihar, Szabolcs-SzatmárBereg, Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés

ELJÁRÁSREND:
−

standard (egyfordulós), szakaszos

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. november 30-tól 2017. november 30-ig

−

Értékelési határnapok:
 2016. március 7.
 2016. október 31.
 2017. április 24.
 2017. november 30.

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségre meg lehet kezdeni.

−

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

−

Fizikai befejezés: 48 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2021.
december 31.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

−

A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett
az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

−

Egy konzorciumi tag kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

−

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

−

A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges
bemutatni.

INDIKÁTOROK:
−

Kutatóintézetekkel együttműködő vállalkozások száma

−

Új kutatók száma a támogatott szervezeteknél

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható
költségeinek 25%-a):
 Alapkutatás
•

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy
megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében
folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy
felhasználását.

•

Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet,
amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen
PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt
megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.

 Ipari kutatás
•

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 prototípusok 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.

•

Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet,
amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc
fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem
benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.

 Kísérleti fejlesztés
•

−

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.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatható tevékenységek):
 Projekt előkészítési tevékenység
 Projektmenedzsment tevékenység
 Piacra jutás támogatása
 A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

−

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

−

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatható
tevékenységek):
 Eszközbeszerzés
 A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 Immateriális javak beszerzése

BELSŐ KORLÁTOK:
Költségtípus

Maximális mérték (%)

Immateriális javak beszerzésének költségei
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési költségeket)
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek
Közbeszerzési költségek
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek
Piacra jutás támogatása
Általános (rezsi) költségek
Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei

10%
5%
2,5%
1%
0,5%
1%
1%
1%

Költségtípus

Maximális mérték a teljes K+F projekthez
nyújtott támogatás elszámolható
költségeire vetítve (%)

Szolgáltatásként igénybevett alapkutatási, ipari
kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység
összesen

25%

Költségtípus

Minimális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%)

Alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés
tevékenység összesen

25%

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Az alábbi három vállalás közül legalább kettőnek teljesülnie kell. Minden kötelező vállalás
teljesítésének ellenőrzése konzorciumi szinten történik.

−

Üzleti hasznosíthatóság:
 A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység eredményéből
(létrehozott prototípus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység –, technológia
vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó összesített árbevételük a projekt pénzügyi
befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő
üzleti évben összesen eléri a teljes megítélt támogatási összeg 30%-át.

−

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. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt
üzleti év éves beszámolójában szereplő (vagy számviteli nyilvántartásában elkülönített) K+F
ráfordításainak összege, de legalább a részükre megítélt tagi támogatás 25%-a.

−

Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus:
 A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt időtartama alatt, de legkésőbb a projekt
megvalósítási időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai,
vagy nemzetközi hatóság által lajstromkivonattal igazolt módon) vagy tesztelt prototípust,
piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

5 év

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
−

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező
végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A
szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési
tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatásfejlesztési projekthez nyújtott
támogatás elszámolható költségeinek 25%-át.

−

Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása
tervezhető/számolható el.

−

Projektmenedzser
esetében
tervezhető/számolható el.

−

A segédszemélyzet esetében
(tervezhető/számolható el.

−

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben
(munkaidő-növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási
igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

−

Jelen Felhívás keretében távmunka nem támogatható.

legfeljebb
legfeljebb

800.000
600.000

Ft/hó
Ft/hó

személyi
személyi

jellegű

ráfordítása

jellegű

ráfordítása

−

Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, csatolni szükséges a
támogatást igénylő nevére kiállított jogerős építési engedélyt. Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtásakor még nem áll rendelkezésre jogerős építési engedély, az engedélyező hatóság
nyilatkozatát szükséges mellékelni, hogy az építési engedély iránti kérelem benyújtása megtörtént.

−

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.

−

Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére:
 amely a támogatási kérelmét nem konzorciumi formában nyújtja be;
 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;
 amely támogatást igénylő projektjavaslata nem kapcsolódik az Nemzeti Intelligens
Szakosodási Stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz.

