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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt 

exportbővítés érdekében 

GINOP-2.1.6-16 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2019. június 1-ig lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és 

innovációs tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív 

vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, 

amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését 

eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-20 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió forint, maximum 

450 millió forint. 

A támogatás maximális mértéke: 

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás 

(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg: 
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(i) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át, 

(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át. 

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az 

elszámolható költségek 80%-áig növelhető: 

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- 

és kisvállalkozás esetén, 

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik 

konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes nyílt forráskódú 

szoftverek útján. 

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni 

a (a) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé. 

Csekély összegű támogatás A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek 50%-át. 

A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

Támogatási 
kategória 

 mikro- és 
kisvállalkozás  
 

középvállalkozás  
 

nagyvállalkozás  
 

Kutatás-
fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott 
támogatás 

ipari kutatás  
 

70% 60% 50% 

ipari kutatás alábbi 
eseteiben:  

 ha a projekt 
eredményeit 
széles 
körben 
terjesztik  

80% 75% 65% 

kísérleti fejlesztés  45% 35% 25% 

kísérleti fejlesztés 
alábbi eseteiben:  

 ha a projekt 
eredményeit 
széles 
körben 
terjesztik  

60% 50% 40% 

Csekély összegű támogatás (de minimis)  50% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás  50% 

 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok1, 

                                                           
1 Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a 
projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek. 
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a) amelyek rendelkeznek legalább kettő 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 kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 250 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, 

e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves nettó 

árbevétele legalább 15 milliárd forint és legfeljebb 50 milliárd forint volt, 

f) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

összárbevételük legalább 50%-át exportból realizálták; 

g) a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a 

konszolidált (hazai és külföldi együttesen) foglalkoztatottak száma legalább 250 fő és 

legfeljebb 3 000 fő volt. 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 

Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

Önállóan támogatható tevékenységek 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: 

a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható 

költségeinek 50%-a). 

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új 

ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások 

kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű 

fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek 

létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező 

rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint 
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kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a 

generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 

b) Kísérleti fejlesztés 

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 fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások 

prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a 

tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és 

jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem 

tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg 

felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi 

végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag 

demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 

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. 

Az a-b) pontban megjelölt tevékenységek közül legalább egy tevékenység választása 

kötelező. 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból 

(pl. támogatott hitelből) állhat. 

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint 

az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által 

központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó 

uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő 

igazolt saját forrással, kell rendelkeznie. 

A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint - legkésőbb az 

első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben 

vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását, 

vagy legkésőbb az első kifizetési igénylésekor az önerő rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumokat benyújtja. Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt 

megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség. 

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott 

módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen –záró- kifizetési igénylés 

keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk. 
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Előleg: 

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. 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 

támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles 

biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 

számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 

lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító 

részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe 

vételére is jogosult. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás 

esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés 

igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 

3 éven belül az előleggel elszámolni. 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni. 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést 

időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 

annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott 

kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – 

a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 


