GINOP Plusz-2.1.1-21
VÁLLALATI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE



Ki nyújthat be támogatási kérelmet?


A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve
nagyvállalatok;
Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek;

A támogatás formája:

1. szakasz: 2022. január 3. - 2022. január 20.
2. szakasz: 2022. március 21. – 2022. március 31.
Vissza nem térítendő támogatás

Rendelkezésre álló keretösszeg:

136,67 milliárd Ft

Támogatható projektek várható száma:

minimum 130 – maximum 270 db


A projektekkel szembeni elvárások:


A pályázat keretében két részcél kerül
meghatározásra.

Pályázók köre:

jelentős tudományos és/vagy műszaki
újdonságtartalom;
a projekt eredménye üzletileg hasznosítható.

1. Vállalati KFI: a vállalkozások önállóan vagy
konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított,
piaci potenciállal rendelkező KFI projektjeinek
támogatása.
2. Kiválósági együttműködés KFI: kizárólag
konzorciumban megvalósított KFI projektek
támogatása, melyhez konzorciumi tagként
bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket
(mint pl. felsőoktatási intézmény). Nagy jelentőségű és
összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok
megoldásának támogatása a szakterület szakmailag
kiemelkedő szereplőinek részvételével.
Azon mikro-, kis és középvállalkozások, ill. nagyvállalatok
akik,
 legalább két lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 éves átlagos állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben
legalább 3 fő;
 Magyarországi székhelyű kettős könyvitelt vezető
vállalkozások, nem tartozik EVA-KATA hatálya alá.
Valamint Non-profit gazdasági társaságok és egyházi jogi
személyek, amennyiben azok a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI
tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági
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Pályázók köre Vállalati KFI részcél esetében:

Pályázók köre Kiválósági együttműködés KFI
részcél esetében:

rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő
szervezetnek minősülnek.
 mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve
nagyvállalatok önállóan vagy konzorciumban;
 a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet (a konzorcium
tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt
vállalkozásai);
 a konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.


mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve
nagyvállalatok
 költségvetési szervek, ezek jogi személyiséggel
rendelkező intézményei (amennyiben kutatóhelynek
és kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek);
 egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek
(amennyiben felsőoktatási intézménynek és kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek);
 kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági
társaságok (amennyiben kutatóhelynek és kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek);
 konzorciumvezető kizárólag közép vagy nagyvállalkozás
lehet;
 a támogatás legalább 65%-át profitorientált
vállalkozásnak kell igényelnie;
 a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet (a konzorcium
tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt
vállalkozásai).
A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs
szakmai szempontú támogató véleményével
 Vállalati KFI esetében min. 50 – max. 400 millió Ft.
(konzorcium esetén minimum 150 M.)
A támogatás összege:
 Kiválósági együttműködés KFI esetében min. 400 –
max. 1000 millió Ft.
 Konzorcium esetén min. 50 M. / konzorciumi tag. Az
igényelt támogatás legalább 50%-át a
konzorciumvezetőnek kell igényelnie.
Előleg
50%, maximum 500 millió Ft
Igen
Regionális beruházási támogatással érintett elszámolható
összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie.
A pályázó méretétől, a tevékenységek és az elszámolható
Támogatási intenzitás:
költségek jellegétől, valamint a megvalósítás helyszínétől
függ.
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén 100%.
Kell-e önerő a projekthez?
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Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott
támogatás mértéke nem haladhatja meg:

ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek
25%-át.
Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási
intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig
növelhető:
 10 %-al növelhető középvállalkozás, 20 %-al növelhető
mikro- és kisvállalkozás esetén,
 15 %-al növelhető, ha legalább egy mikro-, kis- és
középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik
vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több,
mint 70%-át.


Csekély összegű támogatás:

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az
elszámolható költségek 70%-át.

Regionális beruházási támogatás:
Regionális támogatási térkép szerinti bekezdésében meghatározott mértékkel
mikro- és
középvállalkozás
Támogatási
kisvállalkozás
kategória

Kutatás-fejlesztési
projektekhez nyújtott
támogatás

Regionális beruházási
támogatás

ipari kutatás
70%
60%
ipari kutatás alábbi
eseteiben:
80%
75%
 vállalkozások
közötti
együttműködés
kísérleti fejlesztés
45%
35%
kísérleti fejlesztés
alábbi eseteiben:
60%
50%
 vállalkozások
közötti
együttműködés
Csekély összegű támogatás (de minimis) 70%
Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél70%
60%
Alföld, Dél-Dunántúl

nagyvállalkozás
50%
65%

25%
40%

nem vehet igénybe

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának a
költségvetésének a részét kell, hogy képezze), konzorciumi projekt esetén min. 50%, önálló projektnél min. 30%.
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében eszközöket (amortizáció) kizárólag Nagyvállalatok
és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások
szerezhetnek be. A többi vállalkozás esetében eszközbeszerzés kizárólag Regionális beruházási támogatás
támogatási kategória keretében lehetséges.
A megvalósítás földrajzi területe:




Magyarország egész területe, kivéve Budapest.
A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási
kérelem benyújtását megelőzően bejegyzésre kell
kerülnie.

Támogatási kérelem keretében nem nyújtható
támogatás:




Elsődlegesen mezőgazdasági termeléshez,
Mezőgazdasági termék feldolgozásához illetve
értékesítéséhez;
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Önállóan támogatható tevékenységek:

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Elszámolható költségek

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam?
Fenntartási kötelezettség

Horizontális szempontok érvényesítésével
kapcsolatos elvárások:

kísérleti fejlesztés;
(Az elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az
elszámolható összköltségének legalább 50%-át)
alapkutatás;
ipari kutatás;
eszközbeszerzés;
ingatlanberuházás;
immateriális javak beszerzése;
hardver és szoftverbeszerzés;
előkészítési tevékenység;
projektmenedzsment;
kötelező nyilvánosság;
piacra vitel;
Kutatás-fejlesztési projekt támogatási kategória keretében:
 Bérköltség, adók és járulékok: Szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
(konzorcium minden tagjának a költségvetésének a
részét kell, hogy képezze), konzorciumi projekt esetén
min. 50%, önálló projektnél min. 30%;
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költségei, és anyagköltségei;
 Beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés költségek.
Regionális beruházás támogatási kategória keretében:
 Beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, építéshez
kapcsolódó költségek. (Építésnél nem haladhatja meg a
nettó 338.800,- Ft/nm fajlagos költséget. Átalakítás
esetén nem haladhatja meg a nettó 272.000,- Ft/nm
fajlagos költséget);
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
 Projektelőkészítés költségei;
 Projektmenedzsment költség;
 Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
költségei;
 Beruházáshoz kapcsolódó költségek;
 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
költségei;
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek.
36 hó
Regionális beruházás esetén a projekt megvalósításának
befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig.
Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi
formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak
KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.
 Az infokommunikációs akadálymentesítés minden
beruházás esetén kötelező.
 Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat
betartása, jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni;
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A horizontális cél megvalósítása, valamint a
megvalósítás eredményességének nyomon követése
érdekében végzett tevékenység következtében
felmerült költség elszámolható.
 Saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója alapján negatív, vagy a törzstőke
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
csökkent;
Támogatásban nem részesíthetők köre:
 Amely vállalkozás nem rendelkezik legalább kettő lezárt
teljes üzleti évvel;
 Nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási,
fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú
támogató véleményével, vagy az illetékes Hivatal által
kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is
tartalmazó igazolással.
 Fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek
alá sorolható:
1. TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
2. TEÁOR 61 Távközlés
3. TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
4. TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting,
világháló-portál szolgáltatás;
5. szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés;
6. dohány és dohánytermékek gyártásával,
feldolgozásával és forgalomba hozatalával
kapcsolatos beruházásokra irányul.
 exporttal kapcsolatos tevékenységhez;
 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
 ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik
támogatáskeretében nem nyújtható támogatás:
függővé;
 európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak
címzett határozatának nem tett eleget.
 a halászati és akvakultúra-termékek;
 elsődleges mezőgazdasági termeléshez, feldolgozáshoz,
Regionális beruházási támogatás keretében nem
termék forgalmazáshoz;
nyújtható támogatás:
 acélipari, hajógyártási, szénipari, szintetikusszál-ipari
tevékenységhez;
 szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez;
 energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és
energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz.
A tartalmi értékelés során 100 pont szerezhető, de minimum 50 pontot kell elérni, hogy egy projekt
támogatható legyen.
A megítélt támogatás összegétől függetlenül, a záró kifizetési igénylés jóváhagyása előtt helyszíni ellenőrzés
kerül lefolytatásra a Támogatást igénylőnél.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/node/73796
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