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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 

 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése 

GINOP 2.3.4-15 

A pályázatok benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4-ig lehetséges1. 

 

A felhívás célja: 

A Felhívás indokoltságát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „K+I infrastruktúra és 

kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében” illetve „Stratégiai K+I együttműködések és 

kezdeményezések támogatása” intézkedése jelenti. A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 

céljai olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas az ipari 

partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások 

fejlesztésére, termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, melynek eredményeként az érintett 

termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél.  

Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, minimum 4 milliárd Ft, maximum 8 milliárd Ft. 

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 500 millió forint támogatást kell igényelnie. 

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény 

kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági 

tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%. 

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ: 

                                                                 

1 Ezen időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 4-től 2016. május 23-ig 
lehetséges. A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.  
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Támogatási kategória Kisvállalkozás Közép vállalkozás Nagy vállalkozás 

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% 

 

Kedvezményezettek: 

 kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek 

o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy a legalább 50% 

tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson 

keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel 

rendelkezik, és 

o éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és 

o kettős könyvvitelt vezetnek, és 

o Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep 

jogosult támogatási kérelem benyújtására); 

 kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek 

o kettős könyvvitelt vezetnek, és 

o Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep 

jogosult támogatási kérelem benyújtására); 

 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. 

törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek; 

 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények. 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van 

lehetőség. 

Konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. 

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül 

magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. Konzorciumi tagnak kizárólag önálló jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetek, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező 

vállalkozás magyarországi fióktelepi tekinthetők (pl. ha egy egyetem több tanszéke vesz részt a 
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projektben, az egyetem akkor is csak egy konzorciumi tagnak számít). Nem lehet konzorciumi tag a 

kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat 

ellátni kívánó szervezet.  

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális 

javakat nem vásárolhatnak. 

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy közép- vagy nagyvállalkozásnak, vagy olyan 

nonprofit gazdasági társaságnak, amelyben közép-vagy nagyvállalat befolyással (többségi tulajdonosi 

hányad és/vagy ügyvezető kinevezésének joga), vagy ellenőrzési jogkörrel (felügyelőbizottsági többség) 

bír, és legalább egy felsőoktatási intézménynek vagy egyházi, illetve magán felsőoktatási intézménynek. 

A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. 

A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. 

Pályázati feltételek: 

Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve 

hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra. 

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 amely konzorcium projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik 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 nem csatolja, 

 jelen projektjének az elszámolható összköltsége – tagi szinten – meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét2 

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke 

alá csökkent, 

 amely támogatást igénylő projektjavaslata nem kapcsolódik az Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében3 

o Alapkutatás  

o Alkalmazott (ipari) kutatás 

o Kísérleti fejlesztés 

 

                                                                 

2 Figyelembe vehetők a legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson 
keresztül kapcsolódó vállalkozások gazdálkodási adatai. 
3 Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni. A szolgáltatásként 
igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja 
meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás, és a nem állami támogatás alatt nyújtott támogatás elszámolható 
költségeinek 25%-át 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében 

támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 

o Projekt előkészítési tevékenység  

o Projektmenedzsment tevékenység  

o Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység 

 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (a projekt elszámolható 

költségeinek maximum 40%-a) 

o Eszközbeszerzés 

o Épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

o Immateriális javak beszerzése 

 Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, 

amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe; a projekt 

elszámolható költségeinek maximum 40%-a) 

o Eszközbeszerzés 

o Épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

o Immateriális javak beszerzése 

 A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (a projekt 

elszámolható költségeinek maximum 5%-a) 

o Eljárás-innováció 

Előleg, önerő: 

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 

75%-a, de maximum 450 millió Ft.  

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

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

forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját 

forrással kell rendelkeznie. 


