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Iparjog
GINOP 2.1.3-15
A pályázat benyújtása 2015. szeptember 24- től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.
A felhívás célja:
Cél 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 Felhívás keretében a vállalatok önállóan, vagy együttműködésben végzett
kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységei kerülnek támogatásra. A vállalati ipari kutatás,
kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek állami társfinanszírozással kerülnek támogatásra. A
projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több
vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.
Támogatás intenzitása, mértéke: max. 100 %, vissza nem térítendő, minimum 1.000.000 Ft, maximum
6.000.000 Ft.
Kedvezményezettek:




Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében
annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei;
Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel,
akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják
az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző
legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
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költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

Pályázati feltételek:
A kérelmet benyújtók vállalják, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység
intenzitásának növelése cél eléréséhez, a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet és
a hazai és/vagy külföldi iparjogvédelmi oltalmat szereznek meg és/vagy tartanak fenn, illetve szellemi
vagyonértékelést és/vagy szellemi vagyon audit-jelentést készíttetnek.
Támogatható tevékenységek:




Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható)
Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek
Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos
tevékenységek.

Előleg igénylése:
Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség előleg igénylésére.
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