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K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 

 

 

Pályázat kódja GINOP-2.2.1-15 

Keretösszeg 50 Mrd Ft 

Támogatási összeg 500 – 4000 mFt 

Intenzitás Projektfüggő 

Pályázók köre 
Mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozás, 
kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények 

Területi szűkítés Kizárólag konvergencia régió 

Beadás kezdete 2015. november 30. 

Megvalósítási idő 48 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Alapkutatás 
 Ipari kutatás 
 Kísérleti fejlesztés 
 Projekt előkészítés 
 Projektmenedzsment 
 Nyilvánosság 
 Eszközbeszerzés 
 Építés, bővítés, átalakítás 
 Immateriális javak 
 A beruházásra aktivált szolgáltatási 

tevékenység 
 Eljárás innováció 
 KKV-k vásárokon való részvétele 

Ágazati szűkítés 
nem támogatható: elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 
vállalkozás és projekt 

VTSZ, TESZOR lista --- 

 

Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, 

stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte 
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céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési 

és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. 
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Pályázók köre: 

 Kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek 
nem tartoznak EVA hatálya alá; 

o amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt (365 napot) jelentő üzleti évvel, vagy 50%-nál 
nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély 
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti 
évvel rendelkezik; 

o amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben 
minimum 1 fő volt. 

 Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek 
megfelelnek az a) 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. 

 

Kizárólag konzorciumi szervezettel adható be pályázat, legfeljebb 5 tagú konzorciumban. 

 Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet. 

 Konzorcium tagok között a vállalkozásoknak függetlennek kell lenniük egymástól, nem 
lehetnek a KKV törvény alapján meghatározott partner, kapcsolt viszonyban. 

 Egy vállalkozás csak egy GINOP-2.2.1-15 pályázaton indulhat (a partner vagy kapcsolt 
vállalkozásaival együttvéve). 

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem 

vásárolhatnak. 

 

Megvalósítás, pályázat beadásának feltétele: 

 Amely konzorciumnak a projektterve a benyújtásakor rendelkezik a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú 
támogató véleményével és a benyújtott teljes dokumentációt a pályázathoz csatolja. 
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Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Alapkutatás (Feltétele 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 (Feltétele minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább 
MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott 
alkalmazott megléte a pályázat benyújtásának időpontjában). 

 Kísérleti fejlesztés 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projekt előkészítés (csekély összegű támogatásként) 

 Projektmenedzsment (csekély összegű támogatásként) 

 Piacra jutás támogatása (csekély összegű támogatásként) 

 Szakmai szolgáltatások (csekély összegű támogatásként) 

 Eszközbeszerzés (A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális 
javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak. Kizárólag 
azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez veszik igénybe. Kutatási infrastruktúrához – kutatási feladatokra bárki vásárolhat 
eszközt.) 

 Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (engedélyköteles beruházás esetén a 
jogerős építési engedély a támogatási szerződés megkötésének feltétele) 

 Immateriális javak beszerzése ((pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz 
(szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke), 

 

Területi korlátozás:  

 Budapesten és Pest megyében megvalósuló projektek nem támogathatóak. 

A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának megfelelő, működő megvalósítási 
helyszínnel kell rendelkeznie. Egy konzorciumi tag kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet 
meg. A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 
engedélye(kke)l rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló 
fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. 

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra 
(székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. 
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Támogatás összege:  

 Minimum 500 millió – maximum 4.000 millió Ft  

 

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

 

Kötelező vállalások (legalább 2 feltétel együttesen) a vállalkozásoknak 

1. 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 árbevételük6 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. 

2. 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. 

3. Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus: 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. 

 

Önerő igazolás: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

A projekt elszámolható összköltségének 10-25%-át (támogatási kategória függően) kitevő igazolt 

saját forrással kell rendelkeznie. (Annak a tagnak, akinél a támogatás eléri a 100%-ot, annak a 

tagnak nem kell önerőt igazolnia.) 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 48 hónap 

 

Határidő:  

 A pályázatok benyújtása 2015. november 30-tól lehetséges. 
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Projekt esetében alkalmazandó javaslatok, feltételek: 

 

Többletpontért, illetve kötelezően vállalandó feltételek: 

 A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak személyi jellegű költségeinek 

aránya az elszámolható költségek arányában lehetőleg 40%, vagy afelett legyen. 

 

 A projekt pénzügyi befejezési évét követő fenntartási időszak alatt bármely 2 egymást 

követő teljes üzleti évben a K+F+I tevékenység eredményéből származó értékesítési 

árbevétel a vállalkozások esetében együttesen meghaladja a támogatás 30%-t. 

 

 A konzorciumot alkotó vállalkozások esetében a befejezés évét követő üzleti évben a K+F 

ráfordítások együttes összegének növekedése a bázisértékhez képest legalább 10%-os 

növekedést mutat, de legalább a vállalkozások részére megítélt tagi támogatás 25%-a. 

 

Többletpontért járó feltételek: 

 A konzorcium legalább két tagja igazolt beszállítói kapcsolatban áll egymással, vagy 

ugyanazon akkreditált klaszter tagja. 

 

 A konzorcium bármely tagja Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország 

Kormányával. 
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Támogatási intenzitás:  
 

Támogatási kategória 
Mikro- és 

kisvállalkozás 

Közép- 

vállalkozás 

Nagy- 

vállalkozás 

Alapkutatás 100% 100% 100% 

Ipari kutatás 

 

Ipari kutatás, ha a projekt hatékony 

együttműködést foglal magában 

70% 

 

80% 

60% 

 

75% 

50% 

 

65% 

Kísérleti fejlesztés 

 

Kísérleti fejlesztés, ha a projekt hatékony 

együttműködést foglal magában 

45% 

 

60% 

35% 

 

50% 

25% 

 

40% 

Projekt előkészítés  max 100% (arányosítva az átlagintenzitáshoz) 

Projektmenedzsment  max 100% (arányosítva az átlagintenzitáshoz) 

Piacra jutás támogatása  max 100% (arányosítva az átlagintenzitáshoz) 

Szakmai szolgáltatások  max 100% (arányosítva az átlagintenzitáshoz) 

Eszközbeszerzés 50 % - nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

igénybevett támogatás esetén regionális térkép 

szerint tovább növelhető a projekt megvalósítási 

helyszíne és a vállalkozás mérete szerint: 

Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megyékben 

kisvállalkozások számára: 55 % 

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés 

megyékben kisvállalkozások számára 70%, 

középvállalkozások számára 60% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási 

támogatás esetén 50% 

Építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés 

Immateriális javak beszerzése 
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Hatékony együttműködés jelentése és támogatást növelő tényező: ha a projekt hatékony 

együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet 

bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható 

költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit. 

 

Elszámolható tevékenységek, költségek: 

 

1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás: 

 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérei, 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei legfeljebb 25%-ig, 

 Anyagköltségek 

 

2. Csekély összegű támogatás 

 Projekt előkészítés 

o Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, 

o Közbeszerzés, 

 Projekt menedzsment: 

o munkatársak bérei, 

o Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás, 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (max. 1%) 

o Marketing költségek (Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel), 

o Kötelezően előírt nyilvánosság (max. 0,5%) 

 Általános (rezsi) költségek (max. 1%) 

 

3. Kutatási infrastruktúrához, illetve beruházási támogatásként: 

 építés 

 eszközbeszerzés 

 immateriális javak (max. 10%) 

Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó, projektmenedzser esetében max. 

800.000 Ft/hó, segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása 

tervezhető/számolható el. 
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Költségtípus Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Immateriális javak beszerzésének költségei 10% 

Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a 

közbeszerzési költségeket) 

5% 

Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5% 

Közbeszerzési költségek 1% 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 

költségek 

0,5% 

Piacra jutás támogatása 1% 

Általános (rezsi) költségek 1% 

Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 

költségei 

1% 

 

Költségtípus Maximális mértéke a 

teljes Kutatás-fejlesztési 

projekthez nyújtott 

támogatás elszámolható 

költségeire vetítve (%) 

Szolgáltatásként igénybevett alapkutatási, ipari kutatási és 

kísérleti fejlesztési tevékenység összesen 

 

max. 25% 

 

Költségtípus Minimális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenység 

összesen 

 

minimum 25% 
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A pályázathoz előzetesen meg kell kérni és majd csatolni kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató 

véleményét, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes 

dokumentációt! 



 

Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!  11 
 

Pályázat beadásakor csatolandó mellékletek 

Melléklet Megjegyzés 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs 
szakpolitikai szempontú támogató véleménye, 
továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes 
dokumentáció 

Pályázat beadása előtt meg kell kérni és csatolni a támogató 

véleményt, valamint a teljes kérelmét a pályázathoz. 

Éves beszámoló (eredmény kimutatás, mérleg, 

kiegészítő melléklet) 

Csak abban az esetben, ha nem került feltöltésre mind a 3 

dokumentum az ebeszamolo.kim.gov-hu oldalra. Amennyiben 

konszolidált beszámolóval indul a pályázó, az minden esetben 

külön beküldendő. 

Amennyiben beszámításra kerülnek a kapcsolt 

vállalkozások adatai, akkor azok éves 

beszámolója (eredmény kimutatás, mérleg, 

kiegészítő melléklet) 

Csak abban az esetben, ha beszámításra kerülnek az adataik.  

Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló 

dokumentum 

A cégszerűen aláírt dokumentum másolatának benyújtása 

szükséges szkennelt formában 

Aláírási címpéldány aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta 

szkennelt formában 

a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás 

statisztikai és megváltozott munkaképességű 

munkavállalói létszámot tartalmazó oldala 

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2014. évről 

beküldendő NAV adatlap száma: 1429-A-02-02, vagy belső 

munkaügyi nyilvántartása szkennelt formában 

Konzorcium megállapodás Csak abban az esetben, ha a projekt konzorciumi formában 

valósul meg - szkennelt formában 

Kutatásban résztvevő min. 3 fő MA/Msc 

fokozatú diplomával rendelkező foglalkoztatott 

önéletrajza, végzettséget alátámasztó 

dokumentuma és munkaszerződése 

Csak abban az esetben, ha a projekt ipari kutatás tevékenységet 

tartalmaz – szkennelt formában 

Tulajdonostársak hozzájárulása; megállapodás 

osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 

használatról; bérbeadó hozzájárulása és bérleti 

szerződés; építési engedély, építési 

engedélyezési dokumentáció, engedélyező 

hatóság nyilatkozata a kérelem benyújtásáról 

Csak abban az esetben, ha a projekt infrastrukturális beruházási 

tevékenységet tartalmaz – szkennelt formában 

Árajánlatok A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai és tartalmi 

követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat 

fogadható el. Az árajánlat kötelező formai és tartalmi elemeit 

tartalmazó előírások lentebb olvashatóak! 

 


