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GINOP PLUSZ-1.2.1-21

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt, 

• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 Részvénytársaság 

• 116 Közkereseti társaság 

• 117 Betéti társaság 

• 131 Ügyvédi iroda 

• 141 Európai részvénytársaság (SE) 

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

• 228 Egyéni cég 



GINOP PLUSZ-1.2.1-21

KI NEM NYÚJTHAT BE TÁMOGATÁSI KÉRELMET

• amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg; 

• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 

jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

• amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható 

összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételnek másfélszeresét;

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van 

folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjába;

• amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 

30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul; 

• amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül –a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

• amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 

forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;

• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;

• amennyiben a vállalkozás a korábbi szakaszokban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a 

következő szakaszokban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani;

• amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-

21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be.  



GINOP PLUSZ-1.2.1-21

BENYÚJTÁS IDŐPONTJA, FORRÁS

A támogatási kérelem benyújtásának határideje ütemezés szerint:

1.benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12:00 óra - 2021.július 05. 12:00 óra

Rendelkezésre álló forrás:80 Milliárd Ft

2.benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12:00 óra - 2021.október 04. 12:00 óra

Rendelkezésre álló forrás:50 Milliárd Ft

3.benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12:00 óra - 2022. január 17. 12:00 óra

Rendelkezésre álló forrás:20 Milliárd Ft

4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12:00 óra - 2022. április 20. 12:00 óra

Rendelkezésre álló forrás:50 Milliárd Ft

Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek

elbírálásra.

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás

nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a

felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási

zónának minősülő településen valósítják meg.



GINOP PLUSZ-1.2.1-21

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint 

infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások 

bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. 

A) Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 

értékű eszközök (szállítás, beüzemelés, betanítás). Egyedi tervezésű és gyártású 

célgép beszerzése is támogatható. 

B) Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése 

C) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új 

eszközök beszerzésének költsége (napelem, napkollektor) 



VINOP-1.2.1-21

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan 

beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). 

 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán 

szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett 

szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett 

szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a 

projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 

 Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a 

munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a 

https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 

millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 20%-át érheti el). 

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 

(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el) 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a 

gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének 

fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 50%-át érhetik el). 
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, TÁMOGATÁS

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő 

vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai 

állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

1-9 főig: 11 millió Ft/fő           99 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft/fő       299 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft/fő     899 millió Ft

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 

000 Ft, maximum 629 300 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a 

támogatást nyújtó határozza meg: 

Az 1.-2. benyújtási szakaszban a Dél-Alföldi régióban a támogatás intenzitás mikro-kis 

és középvállalkozásnak 70%

A 3.-4. szakaszban a Dél-Alföldi régióban a támogatás intenzitás mikro-

kisvállalkozásnak 70%, középvállalkozás 60%

A 3. és 4. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási 

Zónákban megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások

(Budapest kivételével) területi korlátozás nélkül.
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PROJEKT VÉGREHAJTÁS,ELŐLEG,ÖNERŐ

Projekt kezdés: A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást

igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projektvégrehajtás időtartama: 24 hónap (megvalósítási időszak)

Záró kifizetési igénylés: fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2024.10.31.

Mérföldkő: a projekt megvalósítása ideje legfeljebb 1 mérföldkő tervezhető, amelyet a

projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 

90%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi 

jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 566 370 

000 Ft.

Önerő: 30%
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EREDMÉNYESSÉGMÉRÉS!

• Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre
meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben
átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

• Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt 
esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. 
Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre) 

• Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány 
%pontot ér el a maximálisan szerezhető 100 %pontból. 

1) Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése 60%

Nettó árbevétel+ aktivált saját teljesítés-anyagi jellegű ráfordítás

2)   Projekt hatékony végrehajtása 20%

A visszamérés időpontjáig max. 3 alkalommal kerül benyújtásra módosítási igény

3)   Vállalkozói tudás bővítése 20% 

• Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében 
regisztrált mintaüzem-látogatáson. 

• Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és 
legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként 

• Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezik 

• Igénybe veszi a BÉT valamelyik vállalkozásfejlesztési szolgáltatását 



FONTOS!

Fontos specifikumok:

• A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 
üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell 
vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 
Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint 
szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, 
a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti 
hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, 
gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült 
képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai 
disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum 
(amennyiben a kapcsolat levezethető); amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata 
és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges 
külön alátámasztó dokumentumot csatolni. 

• Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek beszerzése esetén nem 
szükséges a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó 
dokumentumot benyújtani. (Webáruház)



FONTOS!

Fontos specifikumok:

• a 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és
középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás
keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási
zónának minősülő településen valósítják meg.

• 500.000 Ft-ot meg nem haladó listaáras hardverek alátámasztása kizárólag 
egyszerűsített piacfelméréssel történhet.

• Pest megye települései is pályázhatnak.

• A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak 
a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A 
megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. 
napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy 
fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt 
eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására 



FONTOS!

Fontos specifikumok:

• Ingatlan beruházásnál a támogatható tevékenység elszámolható költsége nem 
haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket: 

• • ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 338 800,-
Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés 
bruttó alapterülete). 

• • ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 272 500,- Ft/nm fajlagos 
költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó 
alapterülete). 

• Korszerűsítés: szigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világítás 
korszerűsítés, árnyékolás és megújuló energia (Napelem min. 5 kWp névleges 
teljesítményű)

• épület fejlesztése tevékenységek esetén, amennyiben az ingatlan hasznosítása 
során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től eltérően már 
a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan 
lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan 
fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 
LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. 



FONTOS!

Fontos specifikumok:

• Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a 

tulajdonostársak hozzájárulásának, a megállapodásnak az osztatlan közös 

tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó hozzájárulásának és bérleti 

szerződésnek, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó 

hozzájárulásának, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

használati megállapodásnak, a jogszabályban előírt engedélyezési eljárás 

támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentumnak, 

valamint az építési tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia, amennyiben az 

releváns a támogatási kérelem vonatkozásában. 

• Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan 

rendelkezésre kell állnia a részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői 

nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását.

• Az ingatlannak per- és igénymentesnek kell lenni. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

a) profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve 

nagyvállalatok: 

• amelyek rendelkeznek 2 lezárt, teljes üzleti évvel 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt, 

• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel 

rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

• költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

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

törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja 

szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;

• egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény 

hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 

651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek 

minősülnek. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

c) Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok,

amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a

651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-

tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati

kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató

véleményével.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van

lehetőség.
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Vállalati KFI megvalósítása esetén:
• csak az 1.1. a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy

konzorciumban támogatási kérelmet;

• a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy

kapcsolt vállalkozásai;

• konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén: 
• kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására, 

• konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet; 

• konzorciumi tag az 1.1. a-c) pontokban foglalt szervezetek bármelyike lehet; 

• a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a 

megvalósítás időszaka alatt; 

• a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy 

kapcsolt vállalkozásai. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha 

ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; 

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek; 

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek. 

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 Részvénytársaság 

• 116 Közkereseti társaság 

• 117 Betéti társaság 7 

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

• 312 Központi költségvetési szerv 

• 342 Köztestületi költségvetési szerv 

• 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv 

• 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

• 573 Nonprofit részvénytársaság 

• 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 
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KI NEM NYÚJTHAT BE TÁMOGATÁSI KÉRELMET

• amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg;

• amely, olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs

összhangban;

• amely vállalkozás nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)

üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;

• amely vállalkozásnak 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;

• akinek, vagy amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,

illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a

törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

• amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását

megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti

év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön

kell teljesíteni;

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított

végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;

• amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. j) pontjában foglaltak

alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;

• amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú

támogató véleményével;

• amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező,

Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;

• amely projektjavaslat nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott

prioritásokhoz;
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KI NEM NYÚJTHAT BE TÁMOGATÁSI KÉRELMET

• amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:

– TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás

– TEÁOR 61 Távközlés

– TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás

– TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;

• amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-

fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is –

keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai véleményt;

• amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási

kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy korábban támogatásban részesült

projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.;

• amely az 1.1.1 a) pont szerinti vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott, ennek

megfelelőn, amennyiben a vállalkozás az első szakaszban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a második

szakaszban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani (konzorciumi tagként sem). Egy vállalkozás csak egy

kérem keretében részesíthető támogatói döntésben jelen konstrukció keretében.

• amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával

kapcsolatos beruházásokra irányul.

• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

• amely a 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. §

(4a) és (4b) bekezdése1 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- vagy

kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti

eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
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BENYÚJTÁS IDŐPONTJA, FORRÁS

A támogatási kérelem benyújtásának határideje ütemezés szerint:

A támogatási kérelmet 2021. július 26. 9 óra 00 perctől 2022. január 31-ig 12. óra 00 percig nyújthatja

be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30.

2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. szakasz: 2021. július 26. 9 óra 00 perctől - 2021. augusztus 30.12 óra 00 percig

2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31. 12. óra 00 percig

Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek

nyújthatók be.

Az előminősítési kérelmek benyújtására az NKFI Hivatalhoz azon vállalkozások nem jogosultak, akik a

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati

felhívás 2020. őszi szakaszára is nyújtottak be támogatási kérelmet, és amelyek támogató szakmai

illetve szakpolitikai véleménnyel rendelkeznek.
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ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie

az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

• 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 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 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.
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ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Ipari kutatás 

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 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. 

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása 

c) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás 

d) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek 

A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók

meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt

előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel.
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, TÁMOGATÁS

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

• Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium

esetén minimum 150 millió forint;

• Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000

millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe

vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, TÁMOGATÁS

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:

(a) A támogatási mértéke nem haladhatja meg:

– ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

– 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:

– 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és

kisvállalkozás esetén,

– 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és

legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem

viseli a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatási kategória keretében megítélt

támogatás elszámolható költségének több, mint 70%-át.

VAGY

• ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű

adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján (önállóan benyújtott támogatási

kérelem esetén releváns).

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

(a) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé. A K+F tevékenység besorolást a NKFI

Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató

véleménye tartalmazza.
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, TÁMOGATÁS

Csekély összegű támogatás esetén:

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott

mérték, figyelemmel:

(a) Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40%, középvállalkozás: 30%,

(b) Nyugat-Dunántúl 45%, középvállalkozás: 35%,

– Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései - mikro- és kisvállalkozás 55%,

középvállalkozás 45%,

(c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 70%,

középvállalkozás 60%.

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.

Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a felhívás

3. számú szakmai mellékletében, regionális beruházási támogatás támogatási kategória nem

alkalmazható.

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.
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PROJEKT VÉGREHAJTÁS,ELŐLEG,ÖNERŐ

Projekt kezdés: A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást

igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projektvégrehajtás időtartama: 36 hónap (megvalósítási időszak)

Záró kifizetési igénylés: fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2025.06.30.

Mérföldkő: Ha az ön által tervezett projekt egy évnél hosszabb (a projekt megkezdésétől

számítva a fizikai befejezés több mint 12 hónap) vagy a projektben kettőnél több

támogatható tevékenység szerepel, 1 mérföldkövet kell tervezni. Az utolsó mérföldkövet

a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a.

Önerő: Az önerő a projekt elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. Az

önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb

támogatás is. Az elszámolható költségek legalább 25%-át igazolt saját forrásból kell

fedezni, ha az regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.
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