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Exportképes innovatív termékek fejlesztésének 

támogatása az innováció vezérelt  

exportbővítés érdekében  

 

Pályázat kódja GINOP-2.1.6-16 

Keretösszeg 5 milliárd Ft 

Támogatási összeg 200 millió – 1 milliárd Ft 

Intenzitás 25–80% 

Pályázók köre  Közép- és nagyvállalatok 

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

Beadás kezdete 2017. június 1. 

Megvalósítási idő 30 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Ipari kutatás 
 Kísérleti fejlesztés 
 A projekthez szükséges épület építése, korszerű-

sítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap-
infrastruktúra fejlesztése  

 Eszközbeszerzés: Az alapinfrastruktúra kiépítésé-
hez kapcsolódó és/vagy a technológiai fejlesztést 
eredményező új eszközök beszerzése 

 Meglévő eszközök átalakítása, továbbfejlesztése  
 Immateriális javak beszerzése 
 A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenysé-

gek. 

Ágazati szűkítés - 
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Pályázók köre: 

Közép- és 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 kérelem benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 100 fő volt,  

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társa-
ságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókte-
leppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

 amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.  

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves nettó 
árbevétele legalább 3 milliárd forint és legfeljebb 50 milliárd forint volt,  

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben összárbe-
vételük legalább 50%-át exportból realizálták;  

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a konszoli-
dált (hazai és külföldi együttesen) foglalkoztatottak száma legalább 100 fő és legfeljebb  
3 000 fő volt. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 
ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 

 Amely jelen projektjének igényelt támogatásának összege meghaladja a támogatást igénylő 
támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó két lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó jó-
váhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója 
alapján az utolsó két évi összesített nettó árbevételének 10%-át. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

(Egy tevékenység választása kötelező): 

 Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható 
költségeinek 50%-a) 

 Kísérleti fejlesztés 
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében 

o A projekthez szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a 
szükséges alapinfrastruktúra fejlesztése  

o Eszközbeszerzés: Az alapinfrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó és/vagy a technoló-
giai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

o Meglévő eszközök átalakítása, továbbfejlesztése  

o Immateriális javak beszerzése 

o A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek 

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

o Projekt előkészítési tevékenység  

o Projektmenedzsment tevékenység  

o Vásárokon való részvétel tevékenység 

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység 

Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált 
szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támo-
gatás keretében végezhető. 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 Kutatás-fejlesztési tevékenységek az alábbi szakmai feltételekkel támogathatók:  

Ipari kutatás  

o Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén 
végez a projekt keretében ipari kutatási feladatokat, úgy csak az a támogatást 
igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakte-
rületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, minimum 
napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja 
van.  

o Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén 
végez a projekt keretében ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben 
kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a 
szakmai önéletrajzát.  
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o Amennyiben nem rendelkezik kellő számú, és fokozattal/végzettséggel rendelkező 
foglalkoztatottal és igénybe vett szolgáltatással biztosítja a fenti kutatások elvégzé-
sét, abban az esetben a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek 
úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az al-
kalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 

 Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális 
(épület, illetve alapinfrastruktúra) beruházást, akkor a Támogatási Szerződés (TSZ) megkö-
tésének feltétele a jogerős építési engedély benyújtása. 

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók, amelyek a támogatási kérelem benyújtása-
kor rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és 
innovációs (továbbiakban: KFI) szakpolitikai szempontú támogató véleményével, valamint illesz-
kednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti horizontális 
ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Az S3-hoz való illeszkedést az 
NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleménye igazolja. 

 

Kötelező vállalások: 

A 1. pontban foglalt vállalás teljesítése minden támogatást igénylő számára kötelező.  

1. Üzleti hasznosíthatóság 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott proto-
típus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység –, technológia vagy szolgáltatás 
értékesítéséből) származó árbevétele a projekt megvalósítás befejezését követően a fenn-
tartási időszak utolsó évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a teljes megítélt 
támogatási összeg legalább 30%-át. 

A 2. és 3. pontban foglalt vállalás választható: 

2. K+F munkahelyteremtés  

A kutató-fejlesztői helyeken foglalkoztatottak létszámának növelése a projekthez kapcso-
lódóan, a bázisértékhez képest.  

A támogatást igénylőnek vállalni kell, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetle-
nül követő 1 üzleti évben a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított 
növekményként fenntartja.  

K+F munkahelynek minősül a kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatott, munkaidejük leg-
alább 50%-át munkaidő-nyilvántartással is igazolhatóan tudományos kutatásra és fejlesz-
tésre fordító dolgozók átlagos statisztikai létszáma. A K+F létszámadatok számítása során 
csak a felsőfokú (kutató, fejlesztő), valamint a középfokú (kutatás-fejlesztési segédszemély-
zet, technikus) végzettséggel rendelkező, a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettségű 
foglalkoztatottak által betöltött kutató-fejlesztő, illetve kutatás-fejlesztési segédszemélyze-
ti/technikusi munkahelyeket vegye figyelembe.  
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Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év 
teljes K+F összlétszáma.  

3. Külföldi kiállításon, vásáron való részvétel 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás alatt vagy a projekt megvalósítá-
sát követően a fenntartási időszak végéig részt vesz legalább kettő a projekt témájához 
kapcsolódó külföldi kiállításon, vagy vásáron. 

 

Területi korlátozás:  

 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

 

Támogatás összege:  

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió forint,  
maximum 1 milliárd forint. 

 

Intenzitás: 

Támogatási kategória  Nagyvállalkozás 

Kutatás-fejlesztési projektekhez 
nyújtott támogatás 

ipari kutatás 50% 

ipari kutatás alábbi eseteiben: ha a projekt eredményeit 
széles körben terjesztik 

65% 

kísérleti fejlesztés 25% 

kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben: ha a projekt ered-
ményeit széles körben terjesztik 

40% 

Csekély összegű támogatás (de minimis) 50% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 50% 

 

Előleg mértéke:   

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

Költségtípus 
Maximális mértéke az ösz-

szes elszámolható költségre 
vetítve (%) 

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

50% 

Immateriális javak beszerzésének költségei 10% 

Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési  
költségeket) 

5% 

Projektmenedzsment 2,5% 

Közbeszerzési költségek 1% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5% 

Általános (rezsi) költségek 1% 

Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében 45% 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 30 hónap 

 

Határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-jétől 2019. június 1-jéig lehetséges. Az alábbi 
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2017. július 4. 12 óra 00 perc  

 2017. szeptember 20. 12 óra 00 perc  

 2018. november 5. 12 óra 00 perc  

 2019. február 28. 12 óra 00 perc  

 2019. június 1. 12 óra 00 perc 

 

Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások: 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 
fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban – a közbeszerzésekről szóló, 
2015. évi CXLIII. törvény – meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást 
igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  


