
 
 

P Á L Y Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.8-17 

 

1. A Felhívás célja: 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. 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 42,275 milliárd Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db 

 

2. Támogatást igénylők köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 

számít bele), 

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

c) 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, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

 

Gazdálkodási formakód alapján: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 



 
 

3. Támogatható tevékenységek: 

 Eszközbeszerzés 

o Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

 Immateriális javak beszerzése 

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

amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

 

Adott támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges. Egy típusú 

költségtételhez darabszám korlátozás nem kapcsolódik. 

 

4. A támogatás mértéke: 

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. 

 

5. A projekt területi korlátozása: 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 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. 

 

6. Előleg igénylése: 

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. 

 

7. Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 

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. 

 

 

 



 
 

8. Benyújtás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 11-én 12 órától 

2018. szeptember 27-én 12 óráig lehetséges. 

 

 


