Mikro-, kis- és középvállalkozások
prototípus-fejlesztéseinek támogatása (GINOP-2.1.7.-15)
Támogatást
igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások
Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

Támogatható Önállóan támogatható projektelem:
tevékenységek
 Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében
(min. a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)
a. kísérleti fejlesztés
Önállóan nem támogatható projektelem:
 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
Projekt előkészítési tevékenység
Projektmenedzsment tevékenység
Iparjogvédelmi tevékenység
Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel,
valamint piacra jutás tevékenység
e. Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység
a.
b.
c.
d.

 Regionális beruházás keretében
a. Eszközbeszerzés
b. Immateriális javak beszerzése
 A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
keretében
(max. a projekt összes elszámolható költségének 20%-a)
a. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási
tevékenység
Támogatás
összege

A vissza nem térítendő támogatás összege:
 egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén:
10 millió Ft – 50 millió Ft
 egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozás esetén:
10 millió Ft – 130 millió Ft

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie.

Előleg

Az előleg nagysága:
 egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén:
megítélt támogatási összeg 40%-a
 egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozás esetén:
megítélt támogatási összeg 75%-a

Támogatás
mértéke

Támogatási kategória

Mikro- és
Középvállalkozás
kisvállalkozás

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

Kísérleti fejlesztés: az
eredmények terjesztése

60%

50%

Csekély összegű (de minimis)
támogatás

70%

Vas, Zala és GyőrMoson-Sopron
megyék

45%

35%

Veszprém, Fejér és
KomáromEsztergom megyék

55%

45%

70%

60%

Regionális Somogy, Baranya,
beruházási Tolna, Nógrád,
támogatás Heves, BorsodAbaúj-Zemplén,
Jász-NagykunSzolnok, HajdúBihar, SzabolcsSzatmár-Bereg,
Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés
Kis- és középvállalkozások
részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás
Kötelező
vállalások

50%

1. Tesztelt prototípus létrehozása: A projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt
prototípus és/vagy piacra vihető termék előállítása.
2. Üzleti hasznosíthatóság: A K+F+I tevékenység eredményéből származó
árbevétel a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási
időszak utolsó évének végéig bármely két egymást követő évben
összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. (Csak akkor
kötelező, ha a projekt keretében piacra vitelt is megvalósul.)

Területi
korlátozás

Nem támogathatóak a Közép-Magyarország területén megvalósuló
projektek.

Projekt
időtartama

Maximum 24 hónapos projektek támogathatóak.

