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Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 
ösztönzése 

GINOP PLUSZ-2.1.1-21* 
 

 

1. A támogatás célja 

Vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatási-

fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.  

 

A pályázat keretében két részcél kerül meghatározásra: 

 

Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával 

megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI-

projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti 

lehetőségeket alapoznak meg. 

 

Együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek 

támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő 

szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok 

megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. 

A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein 

hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, 

ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva. 

 

2. Kik nyújthatnak be kérelmet? 

 

a) Profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek 

 rendelkeznek minimum 2 teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel; 

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 

fő volt; 

 Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei; 

 kettős könyvvitelt vezetnek; 

 nem tartoznak a KATA vagy EVA hatálya alá. 
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b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező 

intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, 

amelyek 

 kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.  

 

c) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek 

 legalább 2020. január 1-től rendelkeznek minimum 5 fő főállású, határozatlan 

idejű kutató/fejlesztő munkakörben alkalmazott, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező munkavállalóval; 

 a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik minimum 1 fő 

főállású, határozatlan idejű, kutató munkakörben alkalmazott, legalább Phd 

végzettséggel rendelkező munkavállalóval; 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári évben sikeresen 

megvalósított K+F projektje eredményeképpen rendelkezik bejegyzett 

védjegyoltalommal, szabadalmi oltalommal vagy az előző pontokban nevesített 

munkavállalója rendelkezik a Magyar Tudományos Művek Tára portálon 

megjelent publikációval; 

 a benyújtást megelőző három naptári évben rendelkezett az általa igényelt 

támogatási összeg 50%-át elérő - nem uniós vagy hazai, vagy egyéb állami 

forrásból finanszírozott támogatási program keretében - folyamatban lévő vagy 

teljesített kutatási megbízással és 

 kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

 

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, 

fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével. 

 

A támogatást igénylő - konzorcium esetén konzorciumi tagonként - megválaszthatja, hogy a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél 

nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés 

során, a tartalmi értékelés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek 

figyelembe vételre. 

A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség. 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság; 

 114 Részvénytársaság; 

 116 Közkereseti társaság; 

 117 Betéti társaság; 
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 141 Európai Részvénytársaság (SE); 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; 

 312 Központi költségvetési szerv; 

 342 Köztestületi költségvetési szerv; 

 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó 

szerv; 

 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó egyházi jogi személy; 

 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye; 

 572 Nonprofit Kft.; 

 573 Nonprofit Rt.; 

 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet. 

 

Vállalati KFI megvalósítása esetén: 

 csak az a) pontban foglalt pályázói kör nyújthat 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. 

 

Együttműködési KFI megvalósítása esetén: 

 kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására; 

 konzorciumvezető közép-, illetve nagyvállalkozás lehet; 

 konzorciumi tag az a)-c) pontban foglaltak bármelyike lehet; 

 a támogatás minimum 65%-át profitorientált gazdasági társaságnak kell igényelnie; 

 a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet. 

 

3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak? 

 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap lehet. 

 A projekt megvalósítható Budapest kivételével Magyarország egész területén. 

 A támogatási kérelem beadása előtt megkezdett projekthez támogatás nem 

igényelhető. A projekt megvalósítását a támogatási kérelem beadását követő napon 

saját felelősségre megkezdheti az igénylő. A projekt előkészítési tevékenység 

2021.01.01. napjától kezdődően, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

időszakban is elszámolható. 

 A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell 

összeállítani. 

 A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

 A kedvezményezettnek eleget kell tennie a hatályos jogszabályokban előírt 

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek. 
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 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

 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. 

 A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló 

ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. 

Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely 

vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra 

kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás 

helyszínén üzemeltetni. 

 A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást tervezni. A projekt 

keretében tervezhető személyi jellegű ráfordítások összköltsége függ a támogatást 

igénylő utolsó lezárt üzleti évében kifizetett személyi jellegű ráfordításoktól. 

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek: 

 amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

 amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és 

innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével; 

 amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg; 

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

teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 
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 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 

teljes, de 2019-nél nem korábbi 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, lezárt, teljes, de 2019-nél 

nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium 

esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni; 

 amellyel szemben a NAV illetve előszervezete az APEH által indított végrehajtási 

eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában; 

 amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz; 

 amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható: 

o TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás; 

o TEÁOR 61 Távközlés; 

o TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás; 

o 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; 

 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 a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült 

projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta; 

 amely 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. Egy vállalkozás csak egy kérelem 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 nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. 

december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-

a között nehéz helyzetbe került; 

 amely exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 

közvetlenül kapcsolódik; 

 amelyek azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé; 

 amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul; 
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 amely mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához kapcsolódó 

fejlesztés; 

 amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 

ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel; 

 olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi; 

 aki nem éri el a minimálisan elvárt 50 pontot; 

 ahol a projektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági 

követelményeknek; 

 Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó személyi jellegű 

ráfordítás tervezhető/számolható el. 

 Technikus munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

 Segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

 Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások évente 

átlagosan 10%-kal emelkedhetnek a munkavállaló előző évi átlagbéréhez képest. Ezt 

meghaladó mértékű béremelés nem számolható el. 

  

4. Mire nyújtható be támogatási igény? 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Kísérleti fejlesztés (minimum 50%). 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Alkalmazott (ipari) kutatás; 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása; 

 Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (átalány, 15%). 

 

5. A támogatás formája, mértéke 

A támogatás vissza nem térítendő, összege 

 Vállalati KFI esetén minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft lehet önállóan 

benyújtott támogatási kérelem esetén. Konzorcium esetében minimum 150 millió Ft, 

maximum 400 millió forint lehet. 

 Együttműködési KFI esetén minimum 400 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft lehet. 

 

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető 

támogatási összeg 50 millió Ft. 
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A támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

Támogatási kategória 
mikro- és 

kisvállalkozás 

közép- 

vállalkozás 

nagy-

vállalkozás 

Kutatás-

fejlesztési 

projektekhez 

nyújtott 

támogatás 

ipari kutatás 70% 60% 50% 

ipari kutatás esetében, ha a 

projekt hatékony együttműködést 

foglal magában 

80% 75% 65% 

projekt eredményeinek széles 

körben történő terjesztése 
80% 75% 65% 

kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

kísérleti fejlesztés esetében, ha a 

projekt hatékony együttműködést 

foglal magában 

60% 50% 40% 

projekt eredményeinek széles 

körben történő terjesztése 
60% 50% 40% 

Csekély összegű támogatás (de minimis) 70% 

Regionális 

beruházási 

támogatás 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Pest 
70% 60% 

nem vehet 

igénybe 

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl 50% 40% 
nem vehet 

igénybe 

 

A projekt megvalósításához 50% előleg igényelhető.  

 

6. A pályázat beadási határideje 

Az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleménye iránti kérelem (előminősítési kérelem) 

benyújtása 2022. március 21-től 2022. március 28-ig lehetséges. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. június 1-től 2022. június 15-ig lesz lehetséges. 

 

Kötelező vállalás 

 A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. 

évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes 

Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó 

igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési 

tevékenységnek tekinthetők. Amennyiben az igazolásban szereplő K+F 

tevékenységek aránya eltér az előminősítés során meghatározott 

aránytól, úgy az záró kifizetés elbírálásakor a kiállított igazolás alapján az 

elszámolandó költségek felülvizsgálatra kerülnek. 
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 Amennyiben a projekt tartalmaz regionális beruházási támogatást és/vagy a 

támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt eredményeit széles körben terjeszti 

konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt 

forráskódú szoftverek útján, úgy Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás 

befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a projekt megfelel az alábbi 

feltételeknek: 

A támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó 

fenntartási kötelezettséget teljesíti. Amennyiben a projekt együttműködésben, 

konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k 

vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év. 

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg 

is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége 

befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság 

jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. 

 

7. Elszámolható költségek 

 Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás kategória esetén: 

o Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

 bérköltség; 

 hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok; 

 személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási 

költségtérítés, cafeteria. 

o Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

 a piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési 

tevékenység díja, valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó 

kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha azokat kizárólag a 

projekt céljaira veszik igénybe. 

o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség: 

 amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 

veszik igénybe. 

o Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

 Eszközbeszerzés költségei (új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 

értékű eszközök). 

 Regionális beruházási támogatás kategória esetén: 

o Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

 Eszközbeszerzés költségei (új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 

értékű eszközök). 

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

o Támogatható tevékenységekhez kapcsolódó közvetett költségek csak átalány 

alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a szakmai 
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megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű 

ráfordításainak pontosan 15%-a. Hardvereszközök költségei a Felhívás 2. sz. 

mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa 

Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el. 

 

8. Egyéb 

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. 

 

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. 

 

 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében 

szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata! 

 


