
 

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

kombinált hiteltermék keretében 
 

Pályázat kódja GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

Keretösszeg 
Vissza nem térítendő támogatás: 80 Mrd Ft 
Kölcsön: 40 Mrd Ft 

Támogatási összeg 
50–500 millió Ft (vissza nem térítendő)  
+ 25–250 millió Ft (kölcsön) 

Intenzitás 30–55% 

Pályázók köre 
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

illetve nagyvállalatok 

Területi szűkítés 
Nem támogatható a Közép-magyarországi 
régió területén megvalósuló fejlesztés. 

Beadás kezdete 2017. március 1. 

Megvalósítási idő 36 hónap 

Elszámolható költségek: 

 bér- és járulékköltség, 
 szakmai szolgáltatás, 
 anyagköltség, 
 eszközbeszerzés, 
 immateriális javak, 
 építés és alap infrastruktúra fejlesztés, 
 projektmenedzsment, 
 nyilvánosság. 

Ágazati szűkítés – 

VTSZ, TESZOR lista – 

   



 

Pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok*:  
 amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 
számít bele),  

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,  

 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,  

 amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 
 
Gazdálkodási formakód szerint:  

 113 Korlátolt felelősségű társaság  
 114 Részvénytársaság  
 116 Közkereseti társaság  
 117 Betéti társaság  
 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 
A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek a legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. 
Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos 
vállalkozás(ok) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott 
közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a 
vizsgált gazdálkodási adatok 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre. 
 
Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
*Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha a támogatási kérelemben 
bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek. 
 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 
 

 amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-
2.2.1-15 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; 

 amely vállalkozás a GINOP-2.1.7-15 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmével 
megegyező szakmai és/vagy pénzügyi tartalmú támogatási kérelmet nyújt be jelen felhívás 
keretében (Kivéve ez alól, ha a GINOP-2.1.7-15 projektje kapcsán már rendelkezik elutasító 
döntéssel); 

 amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb, 
 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában, 

 amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással 
rendelkezők adatbázisában, 



 

 amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal 
rendelkezők adatbázisában, 

 amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi 
garancia stb.) eredő lejárt tartozása van, 

 amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes 
személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás 
hatálya alatt áll, 

 olyan vállalkozásnak, amely a korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel 
rendelkezik. 

 Nem nyújtható támogatás hajógyártási tevékenységhez, amennyiben az alábbi méretű a 
Közösség területén önjáró tengeri kereskedelmi hajók építését végzik: 
- a legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú, utasok és/vagy áruk szállítására használt 
hajók; 
- a legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú, különleges rendeltetésű hajók (például 
kotróhajók és jégtörők, úszódokk és partközeli mozgó egységek kivételével); 
- a legalább 365 kW teljesítményű vontatóhajók; 
- a legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú, a Közösségen kívüli export céljaira használt 
halászhajók; és 
- a fent említett hajók vízrebocsátott és mozgásképes félkész héjszerkezetei. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: kísérleti fejlesztés 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Regionális beruházási támogatás keretében:  
Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a): 

 Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
 A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, 

és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  
Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe: 

 Projektmenedzsment tevékenység 
 A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  
Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe:  

 Kötelező nyilvánosság biztosítása  

 



 

Műszaki és szakmai elvárások: 

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban 
meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez: 

 Egészséges társadalom és jólét 
 Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák 
 Tiszta és megújuló energiák 
 Fenntartható környezet 
 Egészséges és helyi élelmiszerek 
 Agrár-innováció 

Intelligens technológiák: 
 Fotonika, lézertechnológia  
 Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák  
 Bionika  
 Nem gépipari fémfeldolgozás  
 Elektronika és félvezető-technológia  
 Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)  
 Korszerű csomagolástechnikai technológiák  
 Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)  
 Építőipar (építőanyag-technológiák)  
 Textilipar  
 Fa- és bútoripar  
 Logisztika  
 Kulturális és kreatív ipar 

A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett 
tevékenység végzésére. 

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 
foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező 
kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és 
szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az 
ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

 

Kötelező vállalások: 

 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 vissza nem térítendő támogatás 30%-át. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 
fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek 
megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 



 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási 
Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

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 területi korlátozása: 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A támogatást 
igénylő legfeljebb két megvalósítási helyszínt jelölhet meg. 
 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell 
bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 
 
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 
engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában 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. A támogatott fejlesztéseket a 
támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 
 
Munkavállalók tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló 
dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a 
foglalkoztatást:  

 a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a 
megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő 
állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,  
VAGY  



 

 a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű 
költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek 
naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása. 

 

Támogatás összege: 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és önrészből tevődik 
össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.  

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 
500 millió forint.  

 Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft 

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 vissza nem térítendő támogatás mértéke: 

 Mikro- és 
kisvállalkozás 

Középvállalkozás Nagyvállalat 

Nyugat-Dunántúl  50% 40% 30% 

Közép-Dunántúl  55% 45% 35% 

Dél-Dunántúl  55% 45% 35% 

Észak-Magyarország  55% 45% 35% 

Észak-Alföld  55% 45% 35% 

Dél-Alföld  55% 45% 35% 

 

Kölcsön maximális aránya az elszámolható költségeken belül: 

 Mikro- és 
kisvállalkozás 

Középvállalkozás Nagyvállalat 

Nyugat-Dunántúl  40% 50% 60% 

Közép-Dunántúl  35% 45% 55% 

Dél-Dunántúl  35% 45% 55% 

Észak-Magyarország  35% 45% 55% 

Észak-Alföld  35% 45% 55% 

Dél-Alföld  35% 45% 55% 

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. 

A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át. 

 

 

 

 

 



 

A kölcsön kondíciói: 

Kamat 2% / év 
Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 
Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra. 
Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 
Szerződésmódosítási díj Nem kerül felszámításra. 
Késedelmi kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamat. 
Egyéb költségek A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és 

módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem 
számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, 
közjegyzői díj). 
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. 
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, 
hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek 
növekedését eredményezné. 

A kölcsön futamideje Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de 
max. a Szerződéskötéstől számított 15 év.  
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási 
időt is tartalmazzák.  
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs 
idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten 
szükséges meghatározni. 

Rendelkezésre tartási idő A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet 
több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap. 

Türelmi idő A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet 
több, mint Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 32 hónap. 

Előtörlesztés A Kölcsön a Kedvezményezett által a fizikai befejezést követően 
előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy 
terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően 
biztosítékadási kötelezettséget ír elő.  

 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:  

o ingatlan jelzálog, 
o ingó jelzálog, 
o hitelintézet által vállalt garancia, 
o fizetési számla követelésen alapított óvadék, 
o tulajdonos készfizető kezessége, 
o egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége. 

A beruházás tárgya bevonható a fedezeti körbe. Az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség  
100%-a. 

 

 

 

 



 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

 
Költségtípus 

Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 
(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén az arra 
eső összes elszámolható költségekre vetítve) 

50% 

Immateriális javak beszerzésének költségei 5% 

Regionális beruházási támogatás keretében elszámolt költségek 35% 

Projektmenedzsment 
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, 
illetve projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása az 
alábbiak szerint számolható el: egy hónapra maximum. 
2 szakértő, és maximum 800 000 Ft / hónap díj, vagy maximum 800 
000 Ft / hónap személyi jellegű ráfordítás kalkulálható. 

2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5% 

 

Előleg mértéke: 

Az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe 
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a lehet.  

 

Határidő: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-jétől 2019. február 8-áig lehetséges. Az alábbi 
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra:  

 2017. május 31. 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 28. 12 óra 00 perc 


