
 

 

 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram 

GINOP-8.1.1-16 
 
A rendelkezésre álló forrás összege: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30,09 Mrd forint.   
 
A Hitelprogram célja  
 

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különösen az intelligens specializáció elveinek 
megfelelő termék-és szolgáltatásfejlesztése, technológiaátadás, társadalmi innováció, öko-innovációés a 
közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházásokra. A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból 
életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységek ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon 
egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja 
továbbá, hogy növekedjen a válallkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, 
technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, 
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét 
eredméynezheti. További célja a hitelprogramnak a hazai mikro, kis-és középvállalkozások 
versenyképességének növelésadaptív technológiai innovációs tevékenységének támogatásával. 
 
Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek  
A Kölcsönre 

 mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások jogosultak 
melyek devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkeznek, gazdaságilag 
potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 
jutnak hozzá.  
 
A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.  
 
Projektek megvalósítási helye:  
A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy 
fióktelepe. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő 
szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is 
támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.  
 
Saját Forrás  
A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját 
forrással kell rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot kitevő 
igazolt saját forrással kell rendelkeznie). 
 
 
Kölcsön típusa  
Éven túli lejáratú Kölcsön. A készletbeszerzések összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a 
Kölcsön összegének 30%-át.  
 
Kölcsön összege: min. 5 M Ft – Max. 3.000 M Ft  
 
Kölcsön devizaneme HUF  



 

 
Hiteldíjak 

 

 
 
Késedelmi kamat, behajtási költségátalány 
 

 
 
 
Futamidő alakulása 

 
 
 
Projekt megvalósításának határideje  
A Projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon 
belül be kell fejezni, amely 1 Mrd forint vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12 hónappal 
meghosszabbítható. 
 
 
 



 

Igénybevételi lehetőség  
A Hitelprogram keretében utoljára 2020. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső 
Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.  
 
A Kölcsön felhasználása  
A kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan 
életképes Projektek megvalósításához használhatók fel: 
 
1) Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való használat 
mértékéig és idejére elszámolható:  

 Személyi jellegű ráfordítás,  

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások,  

 Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

 Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

 Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,  

 Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához 

szükséges technológiát használó eszközök beszerzése,  

 Immateriális javak beszerzése,  

 Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.  

 
2) Innovációs tevékenység keretében:  

  Személyi jellegű ráfordítás,  

  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások.  

  Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

  Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

  Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,  

  Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához 

szükséges technológiát használó eszközök beszerzése,  

  Immateriális javak beszerzése,  

  Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.  

 
3) Termék piacra vitele keretében:  

  Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei,  

  Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja,  

  Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez kapcsolódó marketingeszközök 

elkészítése, beszerzése, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége,  

  Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és 

biztosítási költségei.  

 
4) A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében:  

  Projekt előkészítés,  

  Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja,  



 

  A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt 

nyilvánosság költségei.  

 
5 A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek 
keretében:  

  Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás,  

  Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a 

honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),   

 Weboldal, marketing megjelenések.  

 
Törlesztés ütemezése  
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt 
az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon 
naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. 
napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.  
Amennyiben nem történik meg a teljes Kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó 
tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztőösszeg 
eltérhet a többitől.  
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül 
felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, 
azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a 
Kölcsönzerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni. 
 
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  
 

http://www.palyazat.gov.hu/
mailto:info@projectmine.hu
http://www.projectmine.hu/

