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Pályázati tájékoztató 

 

 
 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 

keretében GINOP-2.1.2-8.1.4-16 
Pályázat célja: 

Felhívás a vállalkozások számára, a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított 

arányának növelése érdekében került kiírásra. 

  

Elszámolható költségek: 

• Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

o Munkabér, megbízási díj, 

o személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, 

cafeteria), 

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

o A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, 

valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt 

céljaira veszik igénybe. 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 

o Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 

veszik igénybe. 

• Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

o Eszközbeszerzés költségei 

o Immateriális javak beszerzésének költsége 

o Építési költségek 

• De minimis költségek: 

o Projektmenedzsment 

o Kötelező nyilvánosság 

 

A támogatás összege: 

• támogatás: 50 – 500 M Ft 

• kölcsön: 25 – 250 M Ft 

 

A támogatás mértéke: 

• A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek - Mikro-kisvállalkozások (55%); 

Középvállalkozások (45%); Nagyvállaltok (30%) esetében. 

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

• A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

 

Biztosítéknyújtási kötelezettség a hitel részre vonatkozóan: 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

o ingatlan jelzálog, 

o ingó jelzálog, 

o fizetési számla követelésen alapított óvadék, 
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o tulajdonos készfizető kezessége, 

o egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége. 

A beruházás tárgya bevonható a fedezeti körbe. A beruházás tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása 

nélkül nem idegeníthető el. Az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 100%-a 

 

Rendelkezésre álló keret:  

• 120 milliárd Ft, 

• amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 80 milliárd Ft, visszatérítendő támogatás: 40 milliárd 

Ft. 

• 160-1600 db pályázat 

Területi korlátozás: 

• Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

 

Előleg igénylése: 

• a megítélt vissza nem térítendő támogatás 75%-a 

 

Pályázók köre: 

Gazdálkodási forma szerint: 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 Részvénytársaság 

• 116 Közkereseti társaság 

• 117 Betéti társaság 

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 

Jogi forma szerint: 

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

 

Fenntartási kötelezettség: 

• A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV- k esetében 3 évig 

 

 

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2019. március 1-ig lehetséges. 
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