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Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése 

GINOP PLUSZ-2.1.1-21 

 
TÁMOGATÁS CÉLJA:  

A felhívás támogatja a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek közötti hosszútávon 
fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését, új tudományos eredmények 
létrehozatala céljából.  

Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, 

szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a 

jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás 

létrejöttéhez.   

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:    

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

 

 Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén 

minimum 150 millió forint 

 Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint 

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető 

támogatási összeg 50 millió Ft.   

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 

a) 50%-a. 

Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, 
térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett 
többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén 
előleg akkor nyújtható, ha  
 

b) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós  
forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési 
számlával rendelkezik.  

 
Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság 

kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott 

naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt jóváhagytuk. 
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TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:   

‐ A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó 

határozza meg: 
 

Támogatási kategória  mikro- és 
kisvállalkozás  

középvállalkozás  nagyvállalkozás  

Kutatás-
fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott 
támogatás  

ipari kutatás  70%  60%  50%  

ipari kutatás esetében, ha a 
projekt hatékony 
együttműködést foglal 
magában  

80%  75%  65%  

projekt eredményeinek széles 
körben történő terjesztése  

80%  75%  65%  

kísérleti fejlesztés  45%  35%  25%  

kísérleti fejlesztés esetében, 
ha a projekt hatékony 
együttműködést foglal 
magában  

60%  50%  40%  

  projekt eredményeinek széles 
körben történő terjesztése  

60%  50%  40%  

Csekély összegű támogatás (de minimis)   70%   

  
Regionális 
beruházási  
támogatás   
  

Észak-Magyarország, Észak-
Alföld, Dél-Alföld, Dél-
Dunántúl  70%  60%  

nem vehet 
igénybe 

Közép-Dunántúl, valamint 
Pest megye egyes települései  55%  45%  

nem vehet 
igénybe 

Nyugat-Dunántúl  45%  35%  
nem vehet 
igénybe 

Piliscsaba, Pilisjászfalu  40%  30%  
nem vehet 
igénybe 

 
 

 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:  

I. Önállóan támogatható tevékenység 

Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell 

érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át) 
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II. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Ipari kutatás 

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása 

c) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek: 

A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek 
valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás 
igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, 
iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel.  

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:   

Profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok 

a) amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel. 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt 

c) amelyek Magyarország területén 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 a KATA hatálya alá 

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházjogi 
személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek 

a) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 
amennyiben azok tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló kutató-
tudásközvetítő szervezetnek minősülnek 

b) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok kutató-tudásközvetítő 
szervezetnek minősülnek 

Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, egyház jogi személyek, amennyiben 
azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló kutató-tudásközvetítő 
szervezetnek minősülnek 

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és 
innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.  
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GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT:   

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

312 Központi költségvezetési szerv 

342 Köztestületi költségvezetési szerv 

381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv 

552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó egyházi jogi személy 

563 Egyéb alapítvány önálló intézménye 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

Az 572 és 573 GFO kódú non-profit gazdasági társaságok esetében a kizárólagos állami tulajdonú 

társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.  

Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, 

amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy 

gyakorolja.  

 

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:  

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást 

igénylő részére:  

1) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 
megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

2) amelynek fejlesztési igénye Budapest területén, regionális beruházási támogatás 
igénybevétele esetén Pest megye nem támogatható településeinek egyikén valósulna meg;  

3) amely vállalkozás nem rendelkezik legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel, az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;  

4) amely vállalkozásnak a saját tőkéje a 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója 
alapján negatív; 
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5) mellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve az elődszervezete, az APEH által 
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában; 

6) amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően 
jelentős kockázatot hordoz; 

7) amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs 
szakpolitikai szempontú támogató véleményével;  

8) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget; 

9) amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti 
Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz; 

10) amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:  

• TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás  

• TEÁOR 61 Távközlés  

• TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás  

• TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;  

8) amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a 
támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének 
záró kifizetési igénylését benyújtotta;  

9) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 
forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;  

10) amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul; 

11) amely a 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon 
mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem eljárás hatálya 
alatt. 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

 A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

 Várhatóan minimum 130 – maximum 270 projekt kap támogatást. 
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:  

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontban lehetséges: 

2021. november 2. 9 óra 00 perctől 2021. november 10. 12. óra 00 percig 

 

 A PROJEKT MEGKEZDÉSE:  

• A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és 

nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás 

elnyerését.  

• A projekt előkészítő tevékenység 2021.01.01. naptól kezdődően, a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző időszakban is elszámolható csekély összegű támogatásként. 

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:  

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. 

• Fizikailag befejezettnek tekintett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi 

tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott 

feltételek mellett teljesült.  

 

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:  

• Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.   

• A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási 
dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell 
lennie, vagy a projekt eredményeképp azzá kell válnia a projekt megvalósítására.  

• A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező 

tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő 
infrastruktúra. 
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A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNÉNEK MŰKÖDŐ TELEPHELYNEK/FIÓKTELEPNEK KELL LENNIE, 
MELYNEK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK KÖZÜL LEGALÁBB KETTŐNEK 

RENDELKEZÉSRE KELL ÁLLNIA:  

 Iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás, vagy önkormányzat igazolása az iparűzési adó 

mentességről, vagy az adókötelezettség bevezetésének hiányáról; 

 Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte; 

 Közüzemi számla (rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő), vagy bérelt 

ingatlan esetén bérleti szerződés.  

  

A PROJEKT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSAI:  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges:  

 A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani; 

 A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek 

alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie; 

 A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie; 

 Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására a Támogatói Okirat 

hatálybalépéséig nincs lehetőség; 

 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak;  

 A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos 

jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és 

humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól 

lehet beszerezni; 

 

ÖNERŐ:  

 25% mértékben szükséges önerő a pályázathoz.  

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. 

Az önerő a projekt elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. Az önerő lehet saját forrás és 

egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.   


