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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 

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram 

GINOP-8.1.1-16 

A Hitelprogram keretében 2017. február 28-től 2019. december 02-ig lehet 

Hitelkérelmet benyújtani. 

 

A felhívás célja: 

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:  

 az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, 

a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a 

közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá  

 a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai 

termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának 

és próbagyártásának támogatása.  

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások 

K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem 

kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy 

növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, 

technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott 

értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek 

prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti.  
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Támogatás mértéke, összege: 

Kölcsön összege: 

Ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.  

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint 

árfolyamtól függően (max. 4 M EUR).  

Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget 

igényelhetnek.  

150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a 

vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.  

Kölcsön devizaneme: HUF   Kamat: 0%/év 

Saját forrás1: 

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

forrással kell rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot 

kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.) 

Kölcsönfelvevők köre: 

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország 

területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország 

területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási 

forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások2. 

Támogatásra gazdasági társaság3 jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. 

melléklet szerint kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 

24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül.  

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.  

Kölcsön felhasználása: 

 
1) Projektek megvalósítási helye:  

A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem 
a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel 
rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-
magyarországi régión kívül valósul meg.  

                                                           
1 A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 81. pontja alapján a 
saját forrás a Végső Kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai 
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam 
ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás. 
2 Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a 

projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek, illetve ha már a támogatási kérelem 
benyújtásakor nemzetközi jelenlétet mutat fel.   
3 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88 és 3:89§ szerinti gazdasági társaság   
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2) Támogatható tevékenységek:  

A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek,  
B. Innovációs tevékenységek,  
C. Termék piacra viteli tevékenységek,  
D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek,  
E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.  

A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási információs 
tevékenység végzése kötelező a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a 
mértékben.  
Kölcsön kizárólag a 2014. évi LXXVI. törvény 3§. 19. pontjában meghatározott projektre 

nyújtható.  

Támogatható tevékenységek részletezése: 

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való 

használat mértékéig és idejére elszámolható: 

A1) Személyi jellegű ráfordítás, 

A2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, 

A3) Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan, 

A4) Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 

kapcsolódóan, 

A5) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, 

bekerülési értéke, 

A6) Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a 

projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök 

beszerzése, 

A7) Immateriális javak beszerzése, 

A8) Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei. 

Innovációs tevékenység keretében: 

B1) Személyi jellegű ráfordítás, 

B2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások. 

Termék piacra vitele keretében: 

C1) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei, 

C2) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja, 

C3) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez 

kapcsolódó marketingeszközök elkészítése, beszerzése, média-megjelenések, 

sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége, 

C4) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék 

szállítmányozási és biztosítási költségei. 
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A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében: 

D1) Projekt előkészítés, 

D2) Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez 

igénybevett szakértői szolgáltatás díja, 

D3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

Kötelezően előírt nyilvánosság költségei. 

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek 

keretében: 

E1) Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás, 

E2) Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, 

arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan), 

E3) Weboldal, marketing megjelenések. 


