
 
 

PÁLYÁZAT – VÁLLALATOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA – 

GINOP-2.1.9-20 

 

TERVEZET! (TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁN MÉG VÁLTOZHAT) 

 
Pályázat alapvető célja: 

- Vállalkozások kísérleti fejlesztéseinek támogatása 

Rendelkezésre álló keretösszeg:  

- 4,36 Mrd Ft 

Várható kedvezményezetti szám:  

- 200 db 

Területi korlátozás:  

- Csak Budapest, és Pest megyén kívül megvalósuló projektekkel lehet pályázni.  

Pályázók köre:  

- Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvitelt vezető 

KKV-k 

- Nem indulhat a pályázaton olyan cég, amely már részesült támogatásban a GINOP 2-es 

prioritás (K+F) pályázati kiírásának valamelyikének keretében  

- Nem tartoznak a KATA, sem a KIVA hatálya alá 

- Legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek 

- 2019-es évi átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő 

- A pályázati költségvetés sajt forrása (önerő) nem haladhatja meg a saját tőke 50%-át.  

- Amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz 

kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató 

véleményével rendelkeznek 

Elszámolható költségek: 

- Személyi jellegű kiadások (El kell, hogy érje az összköltség 50%-át) 

- Kutató-fejlesztő munkatárs (felsőfokú végzettségű) esetében maximum havi 2 

millió Ft számolható el 

 



 
 

- Technikus segédszemélyzet (középfokú végzettségű) esetében maximum havi 

800 000 Ft számolható el 

 

- Igénybe vett szolgáltatások (Nem haladhatja meg az összköltség 50%-át) 

- Közfinanszírozású kutatóhelytól, vagy NAH által akkreditált szervezettől 

kizárólag a projekthez igénybe vett kutatás-fejlesztési szolgáltatás. Szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj.  

- Közfinanszírozású kutatóhelytól vagy NAH által akkreditált szervezettől 

igénybe vett laborbérlet költségei, amennyiben közvetlenül a projekt folyamán 

merülnek fel. 

 

- Anyagköltségek (Nem haladhatja meg az összköltség 20%-át) 

Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam: 

- maximum 12 hónap 

Támogatás mértéke: 

- középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 35%-a 

- mikro- és kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 45%-a 

Támogatás összege: 

- minimum 20 millió Ft  

- maximum 50 millió Ft  

Előleg:  

- elnyert támogatás 50%-a  

Pályázat benyújtási ideje: 

- 2020. július 1-től 2020. augusztus 31-ig  

 

 

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye 

fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken: 

 

dr. Szabó Bence  mail.: info@europalyazat.hu tel.: +36-20-371-19-61 

mailto:info@europalyazat.hu

