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Aktuális pályázatok 

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 

GINOP-2.1.7-15 

 

Pályázat célja: 

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) 

megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles 

körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez 

kiszámítható forrást nyújt. A Felhívás két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára 

koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként 

létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára .  

A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok 

és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, 

innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.  

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése  kötelez ő, emellett piacra vitelre is 

lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag pia cra viteli fázis támogatására nem 

lehet támogatási kérelmet benyújtani.  

 

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek  

• technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;  

• jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;  

• üzletileg hasznosíthatóak;  

• valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások 

és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra 

vitelét célozzák.  
 

Ki pályázhat? 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások : 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
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Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei. 

 

Jogi forma szerint:  

• kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem 

tartoznak az EVA hatálya alá 
 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formá ban 

nincs lehet őség. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Az igényelhet ő vissza nem térítend ő támogatás összege: minimum 10 millió 

forint, maximum 130 millió forint, a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 

A támogatás maximális mértéke: 

• Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás  

o kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 

elszámolható költségek 25%-át, de alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés 

esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 80%-át 

kitevő támogatási intenzitásig növelhető  

• Csekély összeg ű támogatás 

o A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át. 

• Regionális beruházási támogatás 

A regionális támogatási térkép szerint:  

o Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun megyék esetében: mikro-, és 

kisvállalkozás: 70%; közép: 60%  

 

Előleg: az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt 

megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának – induló vállalkozások esetében legfeljebb 

40%-ának – megfelelő előleget biztosít.  
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Pályázható tevékenységek: 

• Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás k eretében (minimum a projekt 

összes elszámolható költségének 40%-a) 

o Kísérleti fejlesztés  – a tevékenység önállóan támogatható 

• Csekély összeg ű (de minimis) támogatás keretében 

o Projekt el őkészítési tevékenység – a tevékenység önállóan nem 

támogatható 

o Projektmenedzsment tevékenység - a tevékenység önállóan nem 

támogatható 

o Iparjogvédelmi tevékenység – a tevékenység önállóan nem támogatható 

o Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való r észvétel, valamint 

piacra jutás tevékenység – a tevékenység önállóan nem támogatható 

o Kötelez ő nyilvánosság biztosítása tevékenység  – tevékenység önállóan 

nem támogatható 

• Regionális beruházási támogatás keretében  

o Eszközbeszerzés - a tevékenység önállóan nem támogatható 

o Immateriális javak beszerzése - a tevékenység önállóan nem támogatható 

• Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyúj tott támogatás keretében 

(maximum a projekt összes elszámolható költségének 20 %-a) 

o Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyúj tott tanácsadási 

tevékenység - a tevékenység önállóan nem támogatható 
 

Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható. 

 

Beadási határid ő:  

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 15- tól 2017. december 14-ig 

lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 

 


