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Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 
keretében 

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

120 mrd Ft 160-1600 db 

 
 
Támogatás összege: 
- vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió 
forint. 
- kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 
 
A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át. 
 
Támogatás mértéke:  

Megnevezés Régió Intenzitás Jogosultak 

vissza nem térítendő 
támogatás 

Nyugat-Dunántúl 

50% Mikro-, kisvállalkozás 

40% Középvállalat 

30% Nagyvállalat 

vissza nem térítendő 
támogatás 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Alföld, Közép-Magyarország, 
Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl 

55% Mikro-, kisvállalkozás 

45% Középvállalat 

35% Nagyvállalat 

kölcsön Nyugat-Dunántúl 

40% Mikro-, kisvállalkozás 

50% Középvállalat 

60% Nagyvállalat 

kölcsön 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Alföld, Közép-Magyarország, 
Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl 

35% Mikro-, kisvállalkozás 

45% Középvállalat 

55% Nagyvállalat 

 
 
Megvalósítás időtartama: max. 24 hónap 
 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség 
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Kölcsön kondíciói:  
Kamat  2% / év  

Kezelési költség  Nem kerül felszámításra.  

Rendelkezésre tartási jutalék  Nem kerül felszámításra.  

Előtörlesztési díj  Nem kerül felszámításra.  

Szerződésmódosítási díj  Nem kerül felszámításra.  

Késedelmi kamat  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott 
mértékű késedelmi kamat  

Egyéb költségek  A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés 
megkötésével és módosításával, valamint a 
Kölcsön folyósításával összefüggésben nem 
számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik 
felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).  
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.  
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által 
bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a 
Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, 
költségeinek növekedését eredményezné.  

A kölcsön futamideje  Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. 
szerinti amortizációjának végéig, de max. a 
Szerződéskötéstől számított 15 év.  
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi 
és/vagy rendelkezésre tartási időt is 
tartalmazzák.  
A fenti eszközök kombinációja esetén a 
futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel 
rendelkező eszközhöz tartozó maximális 
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni.  

Rendelkezésre tartási idő:  A fizikai befejezés határidejétől számított 
legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított 
legfeljebb 48 hónap. 

Türelmi idő:  
 

A rendelkezésre tartás végétől számított 
legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított 
maximum 32 hónap. 

Előtörlesztés A Kölcsön a Kedvezményezett által a fizikai 
befejezést követően előtörleszthető anélkül, 
hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy 
terheinek, költségeinek növekedését 
eredményezné. 
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Pályázók köre: 
mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, 

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt üzleti évvel, melyben az előtársaságként 
való működés időszaka ebbe nem számít bele, 

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

 
 
Területi korlátozás: 
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 
 
Elszámolható költségek köre 
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében 
1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
i) Munkabér, megbízási díj, 
ii) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás 

költsége, cafeteria), 
iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

 
2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:  

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység 
díja, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a 
projekt céljaira veszik igénybe 
 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a 
kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás kategórián elszámolható költségek 50%-át. 
 
3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 

a) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 
veszik igénybe. 

 
4) Beruházási költségek: 

a) Eszközbeszerzés költségei 
b) Immateriális javak beszerzésének költsége 

 
Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes 
elszámolható költségének 5%-át. 
 
Regionális beruházási támogatás keretében (maximum a projekt elszámolható 
költségeinek 35%-a) 
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(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 

 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 
1) Eszközbeszerzés költségei: 

a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke 
 
2) Építéshez kapcsolódó költségek: 

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési 
értéke 

 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 
 

1) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek: 
 
A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes 
elszámolható költségének 2,5%-át. 

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 
i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai: 

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  
i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 
 

2) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége: 
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

A kötelezően előírt nyilvánosság költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított 
aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%. 
 
Előleg igénylése: 
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg 
maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet., maximum 375 000 000 Ft, illetve a 
megítélt kölcsön legfeljebb 75%-a, maximum 187 500 000 Ft. 
 
 
Kötelező vállalások: 

1. K+F ráfordítások szintjének megőrzése 
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 
két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege 
eléri a kapott támogatás 30%-át. 
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A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2018. február 28. 12.00 óráig 
lehetséges. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra:  

2017. november 20. 12 óra 00 perc  
2018. február 28. 12 óra 00 perc  
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