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GINOP PLUSZ-2.1.1-21 

Cél 

1. 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. 

2. 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. 
 

Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens 
Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és prioritásaihoz.  

Tervezett 
keretösszeg 

136,67 Mrd Ft,  
támogatott kérelmek száma 130-270 db 

Pályázók       
köre 

1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, amelyek: 

a) rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt 
c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei, 

d) nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel 

rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek 

3. 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 kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal innovációs 
szakpolitikai szempontú támogató véleményével. 

 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható: 

❖ Kísérleti fejlesztés – min 50% 

 
Önállóan nem támogatható: 

❖ Ipari kutatás 

❖ Új eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása 
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❖ A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás 
❖ Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (átalány alapú 

elszámolásként: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői 

szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, 
kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel) 

Elszámolható 

költségek 

Szakmai megvalósítás költségei 

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás - projekt 

szinten minimum 30%, konzorcium esetében 50% 

2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei - harmadik 
féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyag költségek 
 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

4. K+F célt szolgáló új eszközök és felszerelések költségei a K+F projekt 
megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig 

(amortizáció). 
5. Új eszközök, gépek beszerzése min. nettó 200.000 Ft értékben 

6. Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és 
munkadíj 

 

Csak átalány alapú elszámolásként: 

Előkészítés költségei 

7. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

Projektmenedzsment igénybevételének költségei 

8. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

9. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

10. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
11. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

12. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
 

13. Immateriális javak beszerzése 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:  

14. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  

15. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
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Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:  

16. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  

 

Kötelező 

vállalások 

 

A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. 
évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes 

Hivatal (SzTNH) által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását 

is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti 
kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők. 

 
 

Támogatás 

mértéke 
 

Támogatási 

kategória 

 mikro- és 

kisvállalkozás 
középvállalkozás nagyvállalkozás 

Kutatás-
fejlesztési 

projektekhez 
nyújtott 

támogatás 

ipari kutatás  70% 60% 50% 

ipari kutatás: 
 vállalkozások 
közötti együtt-
működés 

80% 75% 65% 

kísérleti fejlesztés 
45% 35% 25% 

kísérleti fej-lesztés: 
vállalkozások 
közötti együtt-
működés 

60% 50% 40% 

Csekély összegű támogatás 100% 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

ÉszakMagyarország, 

Észak-Alföld, Dél-
Alföld, Dél-Dunántúl 

70% 60% 
Nem vehet 

igénybe 

Közép-Dunántúl, 
és Pest megye 
egyes települései 

55% 45% 
Nem vehet 

igénybe 

Nyugat-Dunántúl 
45% 35% 

Nem vehet 
igénybe 

Piliscsaba, 
Pilisjászfalu 

40% 30% 
Nem vehet 

igénybe 

Nem támogatható a Budapest területén, valamint Pest megyének a regionális 

támogatási térképen nem szereplő településein megvalósuló fejlesztés. 

 
Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe. 

 

Támogatás 

összege 

 

A vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:  

a) Vállalati KFI esetén 50 - 400 millió forint,  

❖ konzorcium esetén min. 150 millió forint; 

  
b) Kiválósági együttműködések KFI esetén 400 - 1000 millió forint. 
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Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum 
igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. 

Kizáró okok, 

speciális 
feltételek 

1. Nem támogatható, ha a 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  
2. A tervezett költségek realitását piacfelméréssel kell alátámasztani. 

3. Ingatlan beruházás esetén igazolni kell a tulajdoni viszonyokat és az építési 
tervdokumentáció meglétét. 

4. A Kedvezményezett a projektet az Irányító Hatóság (IH) általi lezárásáig a 

tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, 

így többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az IH 
tájékoztatása nélkül nem változtatja meg. 

5. A társaság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező 

változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az IH-t. 
6. Támogatott tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a közölt 

fajlagos költségeket. 
7. Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve 

illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott prioritások valamelyikéhez.  
8. A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, műszaki-szakmai 

tartalmára és költségvetésére vonatkozó módosítás maximum 6 alkalommal 

nyújtható be a megvalósítási időszakban. 
9. A projekt előkészítő tevékenység 2021.01.01. naptól kezdődően, a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző időszakban is elszámolható. 
10.  A megvalósulási helyszín a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási 

helyszínnek legkésőbb 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően 
kell bejegyzésre kerülnie. 

11.  Nem támogathatóak a Budapest területén megvalósuló projektek. 
 

Fenntartási 
kötelezettség 

Nagyvállalatoknak 5 év, kkv-knak 3 év. 

Amennyiben a projekt konzorciumban kerül megvalósításra, és a projektben nem 
csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év. 

 

Előleg     
igénylés 

Az igényelt előleg legfeljebb a támogatás 50%-a lehet.  
 

Megvalósítás 

időtartama 
Maximum 36 hónap, de legfeljebb 2025. április 30.-ig le kell zárni a projektet. 
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A támogatási 
kérelmek 

benyújtása 

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz: 

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

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

A támogatási kérelmek benyújtása: 

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 

Benyújtás 

speciális 

követelménye 
 

Változás: a benyújtáskor a pályázati nyilatkozat hitelesítése két formában 
történhet (kézi aláírás nem lehetséges): 

a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy 

b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással 

(AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, ügyfélkapu 
regisztrációhoz kötött, itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.  

 
 

 

Sikeres pályázást és projekt megvalósítást kívánunk! 

 

 

 
Kérdés esetén állunk rendelkezésre:  

Jantos Annamária 30/314-3133 

Lukovszki János 70/776-4010 

 

www.lukoperito.hu 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

