GINOP-2.1.7-15
PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3)
megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének
jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt.

−

A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára
koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő
innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a
tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre,
amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új
nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

−

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek
 technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
 jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
 üzletileg hasznosíthatóak, valamint
 kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások
prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

és eljárások

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági
társaságok, vagy
 az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei,
amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

−

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

−

A GINOP-2.1.7-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére,
amely a GINOP-2.1.1-15 Felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme
kapcsán már részesült támogatásban.

KERETÖSSZEG:
−

20 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

150-2.000 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

10-130 M Ft azon pályázók esetében, amelyek rendelkeznek legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel

−

10-50 M Ft azon pályázók esetében, amelyek nem rendelkeznek 1 teljes, lezárt üzleti évvel

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

Támogatási kategória
Kísérleti fejlesztés
Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az eredmények
terjesztése
Csekély összegű (de minimis) támogatás
Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron
megyék
Veszprém, Fejér, és KomáromEsztergom megyék
Regionális
beruházási
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád,
támogatás
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, JászNagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar,
Szabolcs-SzatmárBereg, Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés megyék
Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz
nyújtott támogatás

Mikro- és
kisvállalkozás
45%

Középvállalkozás
35%

60%

50%
70%

45%

35%

55%

45%

70%

60%

50%

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
önerővel, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt
saját forrással kell rendelkeznie.

ELŐLEG:
−

Legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási
összegének 75%-a.

−

Az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási
összegének 40%-a.

ELJÁRÁSREND:
−

standard, szakaszos

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. december 15-től 2017. december 14-ig

−

Határnapok:
 2016. február 1.
 2016. május 16.
 2016. szeptember 12.
 2016. december 12.
 2017. március 13.
 2017. június 27.
 2017. december 14.

PROJEKTIDŐSZAK:
−

24 hónap

−

A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

−

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti.

−

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de
legkésőbb 2019. december 31.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

A támogatást igénylő kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

−

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

−

A megvalósulási 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. A megvalósulási helyszín
akkor tekinthető alkalmasnak, ha 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.

−

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok (az első szakmai beszámolóhoz
bekérhetőek):
 Iparűzési adó fizetésigazolás
 Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte
 Villany/Gázszolgáltatási számla, vagy érvényes szerződés

−

A projektben foglalkoztatottak tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására
szolgáló dokumentumok (az első szakmai beszámolóhoz bekérhetőek):
 projektben foglalkoztatottak legalább 50%-ának a projekttel azonos, vagy szomszédos
megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása
 a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű
költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek
naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható
költségének 40%-a):
 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 prototípusainak és 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 prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése,
amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges
ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

−

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatható tevékenységek):
 Projekt előkészítése
 Projektmenedzsment
 Iparjogvédelmi tevékenység
 Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység
 Kötelező nyilvánosság biztosítása

−

Regionális beruházás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a
támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe – önállóan nem támogatható
tevékenységek):
 Eszközbeszerzés
 Immateriális javak beszerzése

−

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében (maximum a projekt
összes elszámolható költségének 20%-a – önállóan nem támogatható tevékenységek):
 Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység

BELSŐ KORLÁTOK:
Maximális mérték az összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Költségtípus
Immateriális javak beszerzéséhez
kapcsolódó költségek
Közbeszerzési költségek
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
Általános (rezsi) költségek
Tanácsadási szolgáltatások költsége

10%
1%
2,5%
0,5%
1%
20%

Költségtípus

Maximális mértéke a KF-projekthez nyújtott
támogatás elszámolható költségeire vetítve (%)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások költségei

50%

Költségtípus

Minimális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%)

Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével
kapcsolatban felmerült költségek

40%

FENNTARTÁSI IDŐSZAK:
−

3 év

−

Fenntartással érintett vállalás:
 A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatással létrehozott
fejlesztést, információs technológiai fejlesztéseket fenntartani és üzemeltetni.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Tesztelt prototípus létrehozása:
 A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust
és/vagy piacra vihető terméket állít elő.

−

Üzleti hasznosíthatóság:
 A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott
prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás
értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási
időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a
támogatási összeg legalább 30%-át.

INDIKÁTOROK:
−

Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott vállalkozás: igen/nem

−

Új termékek gyártása céljából támogatott vállalkozás: igen/nem

