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Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

 

A pályázat célja 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének 
növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek 
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, 
technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

A pályázat tárgya 

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz 
támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad 
vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák 
területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan 
kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, 
jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a 
pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. 

 

A pályázók köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok: 

• amelyek rendelkeznek legalább kettő 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 minimum3 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. 

A projekt területi korlátozása: nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló fejlesztés. 

mailto:info@metodus.hu


Metodus Kft. 
1095 Budapest, Mester u. 48-52. IV/3. 
E-mail: info@metodus.hu 
Tel: +36 30 89 44 001  

 

 

 

Pénzügyi részletek 

A pályázat keretösszege: 70 milliárd Ft vissza nem térítendő 
35 milliárd Ft kölcsön 

A vissza nem térítendő támogatás összege: 50-500 millió Ft 
A kölcsön összege: 25-250 millió Ft 
A kölcsön devizaneme: HUF 
Kamat: 2% 
A támogatott pályázatok várható száma: 140-200 db 
 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 
 mikro- és 

kisvállakozás 
középvállalat nagyvállalat 

Nyugat-Dunántúl 50% 40% 30% 
Más régiók (kivéve 
Közép-
Magyarország) 

55% 45% 35% 

A kölcsön mértéke: 
Nyugat-Dunántúl 40% 50% 60% 
Más régiók (kivéve 
Közép-
Magyarország) 

35% 45% 55% 

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke az elszámolható költség legalább 10%-a. 
 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

• Kísérleti fejlesztés: A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó 
ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy 
javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak 
például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, 
megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. 

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos 
változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, 
szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások 
fejlesztésnek minősülnek. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Regionális beruházási támogatás keretében (maximum a projekt elszámolható 
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költségeinek 35%-a): 
o Eszközbeszerzés 
o A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, 

korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 
• Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:  

o Projektmenedzsment tevékenység 
o A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele 

A pályázat benyújtása 

Határidő: 2017. február 8. – 2019. február 8. 
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