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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 
 

GINOP 2.1.8-17 
 

A támogatott beruházásnak a 2014. évi LXXVI. törvény 3. §. (6). alapján: 
 

Innováció: 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. 

 

fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja 
 

Benyújtás: 2017. november 30. 9 órától 2018. szeptember 27. 12 óráig  

Támogatás összege: minimum 5 millió Ft – maximum 30 millió Ft  

Támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 50%-a 

Önerő: projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét 
kitevő önerővel kell rendelkeznie 

 

Saját forrás: a minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10% -a. 
 

Előleg: a támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleg, többszöri elszámolás esetén 
 

Rendelkezésre álló időtartam: a Támogatói Okirat hatályba lépését követő legfeljebb 6 hónap 
 

Fenntartási kötelezettség: 3 év 
 

Területi korlátozások: Közép-Magyarországi régió kivételével egész Magyarország 
 

A megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha: 
 

- a per- és igénymentes megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 
legalább 6 hónappal bejegyzésre került 

-     engedélyköteles   tevékenységhez   kapcsolódó   fejlesztésnél   rendelkezik   a   vonatkozó   hatósági 
engedélyekkel 

-     a megvalósítás helyszínére aktiválják számvitelileg az eszközt 

 
Helyhez kötött eszköz esetén: 

o a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított, 
o az    eszközök    elhelyezéséhez    általában    fedett,    infrastruktúrával    ellátott    helyiség 

(üzemcsarnok, műhely szükséges), 
o a   helyiség   kialakítása   (méretek,   padozat   teherbírása)   és   infrastruktúra   ellátottsága 

(elektromos áram, víz, gáz ellátás, szükség szerint technológiai infrastruktúra, biztonsági 
infrastruktúra; ú.m. tűzi víz és tűz- és füstjelző berendezés), az ott dolgozók számára 
kialakított kommunális helyiségekkel, alkalmas kell, legyen a beszerzett eszközzel végzendő 
tevékenységhez. 
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Mobil eszköz esetén: 

o közútról történő megközelítés lehetőségét, 
o gépek ki/bejárásának lehetőségét, 
o gépek tárolására alkalmas teret (terepet), valamennyi a projekt keretében beszerzett mobil 

berendezés egyszerre történő tárolása esetén is (sármentesített felület), 
o gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi), 
o tűzvédelmet, 
o ki/beszállításának lehetőségét, 
o biztonságos elhelyezését/raktározását a tároló helyiségben. 

 

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások 
 

(113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe) 

 

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

 

b)  éves  átlagos  statisztikai  állományi  létszáma  a  támogatási  kérelmek  benyújtását  megelőző  legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

 

c) 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, 

 

d) nem tartoznak az EVA hatálya alá. 
 

Támogatható tevékenységek: 
 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 
 

a) Eszközbeszerzés 
 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (vételár, szállítás és üzembe 
helyezés, közvetlenül kapcsolódó betanítás költsége) 

 

b) Immateriális javak beszerzése 
 

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

 

Nem elszámolható költségek: 
 

- garanciális költségek, 
 

- franchise díj, 
 

- biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, 
 

- kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés, hitelkamat, hiteltúllépés költsége, 
 

- deviza-átváltási jutalék, 
 

- pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség, 
 

- bírságok, kötbérek és perköltségek, jutalom, 
 

- működési és általános költségek (rezsi), 
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- reprezentációs költségek, 

 

-   utazási-   és   szállásköltségek   (pl.   gépek   üzembehelyezéséhez   kapcsolódóan,   vagy   vásárokon, 
kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), 

 

- kiszállási díj, 
 

- jogszabály-frissítési díj, 
 

- fordítási költségek, 
 

- levonható ÁFA, 
 

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

- szerszámkészlet, 
 

- műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, 
 

- meglévő gépek átalakításának költségei, 
 

- eszközök leszerelési költsége, 
 

- szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
 

- irodabútor, 
 

- készletek beszerzése, 
 

- 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, 
 

- infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a 
bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek 
(ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját 
kivitelezésre fordított összeg, 

 

- informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, 
 

- terméktámogatási díj. 
 

- szóbeli tanácsadás. 
 

Vállalások: 
 

- Saját  tőke  mértékének  növelése:  asaját tőke a projekt megvalósítás befejezését követően a 
fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával 
növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez 
képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig. 

-     A vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása 
-     A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezése 

 

Nem pályázhat: 
 

-     a saját tőkéje legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 
- az igényelt támogatás meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, 
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme 

kapcsán már részesült támogatásban (a kapcsolt vagy partner vállalkozása támogatási kérelmet 
nyújthat be!) 
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-     a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához kívánja felhasználni, 

 

Egyedi szabályok: 
 

A támogatási kérelem keretében a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati 
prioritások vagy intelligens technológiák szerinti tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve illeszkedő 
fejlesztések támogathatók: 

 

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: 
 

i) Egészséges társadalom és jólét; 
 

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; 
 

iii) Tiszta és megújuló energiák; 
 

iv) Fenntartható környezet; 
 

v) Egészséges és helyi élelmiszerek; 
 

vi) Agrár-innováció; 
 

vii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet. 

Intelligens technológiák: 

i) fotonika, lézertechnológia 
 

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák 
 

iii) bionika 
 

iv) nem gépipari fémfeldolgozás 
 

v) elektronika és félvezető-technológia 
 

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz) 
 

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák 
 

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása) 
 

ix) építőipar (építőanyag-technológiák) 
 

x) textilipar 
 

xi) fa- és bútoripar 
 

xii) logisztika 
 

xiii) kulturális és kreatív ipar 
 

Csatolandó mellékletek: 
 

    Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok: 
o Iparűzési adó fizetésigazolás. 
o Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte 

    Osztatlan   közös   tulajdonban   álló   ingatlanon  kívánják   megvalósítani,   a  támogatási   kérelem 
jogosultságának   feltétele  a  tulajdonostársak  között  közokiratba  vagy  teljes  bizonyító   erejű 
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magánokiratba  foglalt  használati  megállapodás,  és  az  ahhoz  tartozó  használati  megosztásra 
vonatkozó vázrajz támogatási kérelemmel történő benyújtása. 

 Jóváhagyott  (közgyűlés,  taggyűlés,  illetve  a  tulajdonosok  által  jóváhagyott)  éves  beszámoló, 
amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. 

 Éves   beszámoló   közgyűlés,   taggyűlés,   illetve   a   tulajdonosok   általi   jóváhagyását   igazoló 
dokumentum Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) 
másolatát kell benyújtani. 

 A  támogatást  igénylő  hivatalos  képviselőjének  eredeti  aláírási  címpéldánya  vagy  ügyvéd  által 
hitelesített  aláírásminta.  A  becsatolt  aláírási  címpéldánynak/ügyvéd  által  hitelesített 
aláírásmintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. 

 A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően 
megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot 
tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2016. évről beküldendő NAV 
adatlap száma: 1629-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása. 

 A projekt keretén belül a támogatási igény benyújtását követően beszerzésre kerülő új eszköz 
esetén minden költségtétel alátámasztására 3 db érvényes, független16 árajánlatadó által kiállított 
árajánlat. 

 Immateriális javak beszerzése esetén minden költségtétel alátámasztására 1 db érvényes, független 
árajánlatadó által kiállított árajánlat. 

 Az  utolsó  érvényes,  pozitív  elbírálású  akkreditációs  projektben  történő  részvételt  alátámasztó 
klaszter menedzser igazolás. (amennyiben releváns) 

    Társaságiadó-bevallás 
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