VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN

GINOP-2.1.2-8.1.4- 16
A pályázat célja:

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése
olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon
illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)3 céljaihoz és
szakosodási irányaihoz.
A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 Mrd forint
 amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 80 milliárd Ft,
 a visszatérítendő támogatás: 40 milliárd Ft
A támogatott projektek várható száma 160-1600 db.
Támogatásra vonatkozó egyéb korlátozás:
Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a
Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák
valamelyikéhez.
A nemzeti ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok
gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar
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Támogatást igénylők köre:
mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok11,
b) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott),
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem
számít bele),
c) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
d) 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,
e) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
A támogatást igénylőnek az fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást
igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP2.1.1-15, vagy GINOP-2.2.1-15 Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült
támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van.
A támogatás formája
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás
A kölcsön devizaneme HUF.
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A kölcsön törlesztése
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a
rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a
Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 48 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt
az utolsó törlesztő részlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon
naptári hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25.
napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő
hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap,
akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a
tárgyhónap 25. napja.
A projekt javaslat maximális összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége (a visszatérítendő, a vissza nem
térítendő támogatás, és az önerő összesen) nem haladhatja meg a benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételét.
A támogatás mértéke, összege, típusa
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és önrészből tevődik össze,
amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.
1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 50 millió Ft, max. 500 millió Ft
2.) Az igényelhető kölcsön összege min 25 millió Ft, max 250 millió Ft.
A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek
50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet
nagyvállalatok esetében.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek
55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet
nagyvállalatok esetében.
A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható
költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a
lehet nagyvállalatok esetében.
A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható
költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%a lehet nagyvállalatok esetében.
A projekt eredményeit kötelező széles körben terjeszteni konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű
adattárak vagy ingyenes nyílt forráskódú szoftverek útján.
3) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.:
támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének
legalább 10%-a.
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Az elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Támogatható tevékenységek bemutatása:
Önállóan támogatható tevékenységek
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
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.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások,
amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb
folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Regionális beruházási támogatás keretében:
(maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök
beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő
létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig
nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés
kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása,
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának
végéig a termelési célra nem használhatóak.
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Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
a) Projektmenedzsment tevékenység
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
a) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:
• Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés
Kötelező vállalások
A 1. pontban foglalt vállalás teljesítése minden támogatást igénylő számára kötelező.
1. K+F ráfordítások szintjének megőrzése
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő
két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege
eléri a kapott támogatás 30%-át.
Biztosítékok köre
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a
kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel,
és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
Kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően
biztosítékadási kötelezettséget ír elő.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 ingatlan jelzálog,
 ingó jelzálog,
 fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 tulajdonos készfizető kezessége,
 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
A beruházás tárgya bevonható a fedezeti körbe.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel illetve a
kölcsönnel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
Előleg igénylése
maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.
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A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2018. március 1-től 2018. május 31. 12.00 óráig lehetséges.
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu
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