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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 

 

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések  

GINOP 2.2.1-15 

A pályázat benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges1. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

• 2016. május 6. 12 óra  
• 2016. október 31. 
• 2017. április 24. 

• 2017. november 30. 
 

A felhívás célja: 

Cél a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, 

stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények 

létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet 

érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb 

szereplőinek együttműködésében. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 51-294 db. 

Támogatás mértéke: vissza nem térítendő, 500.000.000 Ft - 4.000.000.000 Ft.   

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 
5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.  

                                                                 

1 A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség  
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Kedvezményezettek 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van 
lehetőség.  
Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek  

 legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb 
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és  

 éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és  

 kettős könyvvitelt vezetnek, és  

 Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult 
támogatási kérelem benyújtására).  

Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek  

 megfelelnek az előbbi pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a 
tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;  

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amelyek 

 tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti 
kutatóhelynek minősülnek;  

Egyházi felsőoktatási intézmények 

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül 
magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.  

A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető 
kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet. 

Pályázati feltételek: 

Konzorcium projekttervének a benyújtásakor rendelkeznie kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, 
továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt 
csatolnia kell. 

Nem pályázhat az a támogatást igénylő, (minden konzorciumi tag esetében külön vizsgálandó):  

 jelen projektjének az elszámolható összköltsége – tagi szinten – meghaladja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
árbevétel összegét,  

 amely vállalkozás adott évben már részesült támogatásban. 

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban 

meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. 

A nemzeti ágazati prioritások: 

 Egészséges társadalom és jólét; 

 Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; 

 Tiszta és megújuló energiák; 
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 Fenntartható környezet; 

 Egészséges és helyi élelmiszerek; 

 Agrár-innováció; 

 Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások; 

 Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet. 

Intelligens technológiák: 

 fotonika, lézertechnológia, 

 különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, 

 bionika, 

 nem gépipari fémfeldolgozás, 

 elektronika és félvezető-technológia, 

 korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz), 

 korszerű csomagolástechnikai technológiák, 

 vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása), 

 építőipar (építőanyag-technológiák), 

 textilipar, 

 fa- és bútoripar, 

 logisztika, 

 kulturális és kreatív ipar. 

Támogatható tevékenységek és támogatási intenzitásuk: 

Alapkutatási, alkalmazott (ipari) kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező 
végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a. 

 Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében  

o Alapkutatás, 

o ipari kutatás,  

o kísérleti fejlesztés2  

 Csekély összegű támogatás keretében  

o Projekt előkészítési tevékenység,  

o Projektmenedzsment tevékenység, 

o Piacra jutás 

o Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele  

 Regionális beruházási támogatás keretében  

                                                                 

2 Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos 

új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy 
felhasználását  

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 kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus 
technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 

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. 
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o Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra 

aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység 

 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében  

o Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra 

aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység 

Kutatás-fejlesztési projektek 

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.  

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

kutatás-fejlesztési kategóriák közé. 

 

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Alapkutatás 100 % 100 % 100 % 

Ipari kutatás 70 % 60 % 50 % 

Kísérleti fejlesztés 45 % 35 % 25 % 

Ipari kutatás az alábbi esetben 

a projekt hatékony 

együttműködést foglal 

magában 

80 % 75 % 65 % 

Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben 

a projekt hatékony 

együttműködést foglal 

magában 

60 % 50 % 40 % 

 
Csekély összegű támogatás  
 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.  

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás  

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

Regionális beruházási támogatás  

Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro- és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%, 
nagyvállalkozás 25%. 
Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%, 
nagyvállalkozás: 35%.  
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro- és kisvállalkozás 70%, 
középvállalkozás: 60%, nagyvállalkozás 50%. 

Előleg: 

Max. a megítélt támogatás 75%-a, de maximum 450.000.000,- Ft. 


