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GINOP-2.1.8-17 

 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

 

Ügyféltájékoztató - TERVEZET 

 

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA 

A pályázat célja a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a 

kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, 

szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új 

vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy 

lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül 

sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél 

minősülnek újdonságnak. 

 

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, 

• 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. 

Nem nyújtható támogatás, ha a pályázó 

- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában, vagy 

- saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy 

- akinek, amelynek a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján 

saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

vagy 
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- amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy 

- 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 

támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem 

kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól, vagy 

- amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem szerepel a támogatott, TEÁOR 

besorolás szerinti fejlesztendő tevékenységek közt (Felhívás 2. számú melléklete) 

- amely a beszerzést olyan vállalkozástól veszi igénybe, mely vállalkozás tagja(i), 

tulajdonosa(i), alkalmazottja(i), továbbá a vállalkozás képviseletére jogosult(ak) 

személy(ek) a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, támogatást igénylő 

vállalkozásban döntési, felügyeleti, irányítói jogkört gyakorolt(ak), vagy jelenleg 

gyakorol(nak). 

 

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

1. Eszközbeszerzés: 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, 

gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez 

kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül 

kapcsolódó betanítás költségét is. Kizárólag a Felhívás 3. számú mellékletét képező VTSZ 

lista szerinti eszközök költségei számolhatók el. 

 

2. Immateriális javak beszerzése  

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben 

a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi 

fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista 

szerint, 

- 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. 

 

Nem elszámolható költségek köre: 

• a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más 

telephelyre történő áttelepítési költsége, 

• franchise díj 
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• utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy 

vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható) 

• gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, földmunkagépek, útépítőgépek, 

szerszámkészlet, 

• műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, 

• meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép 

teljesítménye, paramétere megváltozik 

• szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 

• azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti 

vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a 

támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak 

• termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, 

forgalom utáni) díja, 

• nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek 

kivételével 

• terméktámogatási díj. 

 

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független 

ajánlatadótól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű 

árajánlat csatolása szükséges –az árajánlat tartalmi követelményeit a melléklet lista 

tartalmazza! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az 

elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az 

érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. 

 

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Az igényelhető támogatás összege: min. 5 000 000 Ft – max. 15 000 000 Ft 

A támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 50%-a 

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft. 

 

Önerő: a pályázónak legalább a projekt nettó összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, valamint az összköltség 10%-

át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az 

államháztartás alrendszereitől kapott támogatás).  

Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, 

egy összegben kérelmezi, nem szükséges az önerőt igazolnia. 
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Előleg: Az igénybe vehető előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a. Egyszeri elszámolás 

esetén támogatási előleg nem igényelhető. 

 

V. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE  

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 30-tól 2018. január 31-ig lehetséges.  

 

VI. A PROJEKTEK MEGKEZDÉSE ÉS BEFEJEZÉSE 

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem 

igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját 

felelősségére megkezdhető.  

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 

legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 

benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 15. nap, de legkésőbb 2018. 

november 15. A két időpont közül a korábbi az irányadó. 

 

VII. KORLÁTOZÁSOK A TÁMOGATHATÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN 

- Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem 

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe. 

- Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti 

S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy 

intelligens technológiák valamelyikéhez 

- Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható. 

- A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási 

kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, 

továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására (a projekt tárgyát 

képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a 

megfelelő infrastruktúra). 

- Kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség. 
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- Adott támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges. 

Egy típusú költségtételhez darabszám korlátozás nem kapcsolódik. A költségtétel 

beazonosíthatóságának érdekében egy költségtételhez csak 1 nyertes ajánlat 

kapcsolódhat. 

 

VIII. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

Saját tőke mértékének növelése:  

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően 

a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-

ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig. 

 

Fenntartási kötelezettség: 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termékeket, 

szolgáltatásokat a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja és 

üzemelteti. 


