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Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék
keretében
A felhívás kódszáma:
GINOP-2.1.2-8.1.4-16
Támogatást igénylők köre:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként
való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási
kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum3 fő volt,
c) 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,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg
kell felelnie.
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.
A GINOP-2.1.2-8.1.416 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon
támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program GINOP-2.1.7-15, GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1, Felhívásra benyújtott
támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási
kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is).
Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött
Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.
Támogatható tevékenységek bemutatása:
K+F támogatásként
a) Kísérleti fejlesztés (bér, anyagköltség, szakértői szolgáltatás) – önállóan
támogatható. A szakmai szolgáltatás max. 50% lehet ezen kategórián belül
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Regionális beruházási támogatásként (aki nem mezőgazdasági tevékenységet folytat; max a
projekt 35%-a)
b) Eszközbeszerzés
c) Építés és infrastruktúra fejlesztés

Csekély összegű támogatásként (aki nem mezőgazdasági tevékenységet folytat)
d) Projektmenedzsment
e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek
(kötelező)
Kötelező vállalás
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.
A projekt területi korlátozása:
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió (Pest megye) területén megvalósuló
fejlesztés.
A támogatás mértéke, összege:
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
50 millió Ft – 500 millió Ft

2. Az igényelhető kölcsön összege:
25 millió Ft - 250 millió Ft

Támogatás mértéke
Mikro- és kisvállalat
Középvállalat
Nagyvállalat

Nyugat-Dunántúl
50%
40%
30%

Többi régió
55%
45%
35%

Kölcsön mértéke

Nyugat-Dunántúl

Többi régió
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40%
50%
60%

35%
45%
55%

Előleg igénylés:
A vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-a.
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább
a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel
csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie.
Beadási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-tól 2019. február 8. lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
• 2017. április 10. 12 óra 00 perc
• 2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc
• 2018. február 5. 12 óra 00 perc
• 2018. november 5. 12 óra 00 perc
• 2019. február 08 12 óra 00 perc
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a megnövekedett
igények miatt várhatóan rövid időn belül kimerül a keret, így javasoljuk a
mihamarabbi pályázásra való felkészülést és benyújtást!

Amennyiben kérdése van, vagy segítségére lehetünk fejlesztési elképzelése
megvalósításában, készséggel állunk rendelkezésére!
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