
 
 
 

 

 

1 GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

Pályázat benyújtása 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 

december 11-én 12 órától 2018. szeptember 27-én 12 óráig lehetséges. 

Projekt helyszíne 
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén 

megvalósuló projektek. 

Pályázat célja és 

összege 

1. A támogatás célja: 

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások 

versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs 

tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök, immateriális 

javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő 

vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak 

rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő 

vállalkozásnál - új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, 

eljárás jön létre, vagy - új vagy lényegesen módosított eljárás, 

technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor. 

 

        2. Támogatás összege, formája, intenzitása: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint.  

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 

50%-a lehet.  

3. Előleg: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az 

utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás 

vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a 

megítélt támogatás 75 %-a lehet.  

 

 

 

4. A támogatást igénylők köre:   

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és 
középvállalkozások: 
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Kedvezményezettek 

 amelyek, rendelkeznek legalább egy 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 1 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. 
  
Jogi forma szerint: 

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
  
Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
 
A támogatást igénylőnek a felsorolt kritériumok mindegyikének meg kell 
felelnie. 
  
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 
konzorciumi formában nincs lehetőség. 
  
A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási 
kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási 
kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a 
támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a 
kifogáskezelési eljárást is).  
 
Kivéve ez alól, ha a támogatást igénylő a támogatás részére történt 
megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott 
Támogatói Okiratot, vagy a támogatást igénylő elállt attól. Jelen Felhívás 
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nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy támogatást igénylő kapcsolt 
vagy partner vállalkozása is nyújtson be támogatási kérelmet ugyanezen 
Felhívás keretében.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek 
  
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 

 Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új 
eszközök beszerzése. 

 Immateriális javak beszerzése Harmadik féltől piaci áron 
megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, 
amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően 
került sor.  

  
Elszámolható költségek köre 
  
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 
  
1. Eszközbeszerzés költségei  
  
2. Immateriális javak beszerzésének költsége 

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek 
beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével, 

 Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez 
elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése, 

 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos 
véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és 
szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal 
alátámasztott know-how. Az immateriális javak elszámolható 
költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható 
költségének 40%-át. 

Kötelező vállalások A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben 

a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a 
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Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll 

rendelkezésre. 

 Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt 

megvalósítás befejezésétől számított 3 évig kell fenntartani. 

 

 a Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő 
projekt nem fejezhető be a támogatói döntés megszületéséig. 

Legfontosabb kizáró 

feltételek: 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 
 

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem 
nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére; 

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

 amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA 
bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 

 amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti évben nem érte el a minimum 1 főt. 

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolója alapján negatív, 

 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

 akinek a projekt keretében igényelt támogatása meghaladja a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
árbevétel összegét, 

 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 vállalkozás ezen Felhívás keretéből már részesült 
támogatásban, 
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 amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. 

prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már 
részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének 
elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást 
is).  

Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt 

vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő 

önerővel kell rendelkeznie.  

 

 


