Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált
hiteltermék keretében
Pályázat kódja

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Keretösszeg

130 Mrd Ft

Támogatási összeg

50 – 500 millió Ft (vissza nem térítendő)
+ 25 – 200 millió Ft (kölcsön)

Intenzitás

vissza nem térítendő összeg: 30-55%
hitel: 35-60%
önerő: 10%

Pályázók köre
Területi szűkítés
Beadás vége

Támogatható tevékenységek

✓ mikro-, kis-, és középvállalkozások,
illetve nagyvállalatok
Kizárólag konvergencia régiókban
megvalósuló fejlesztések támogathatóak.
2018. szeptember 25. 12:00
✓ Kísérleti fejlesztés,
✓ Eszközbeszerzés,
✓ A projekt céljához feltétlenül szükséges
épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
✓ Projektmenedzsment tevékenység
✓ A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek
-

A nemzeti ágazati prioritások,
Intelligens technológiák

-

Egészséges társadalom és jólét;
Fejlett jármű- és egyéb gépipari
technológiák;
Tiszta és megújuló energiák;
Fenntartható környezet;
Egészséges és helyi élelmiszerek;
Agrár-innováció;
fotonika, lézertechnológia
különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
bionika
nem gépipari fémfeldolgozás
elektronika és félvezető-technológia
korszerű szénhidrogén technológia
(kőolaj, földgáz)
korszerű csomagolástechnikai technológiák
vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar,
intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
építőipar (építőanyag-technológiák)

-

textilipar
fa- és bútoripar
logisztika
kulturális és kreatív ipar

Pályázók köre:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok13,
a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (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,
c) amelyek 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) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Kísérleti fejlesztés
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
prototípusainak és 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 prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az
kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök
beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő
létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig
nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés
kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó
általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása,
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig
a termelési célra nem használhatóak.

Területi korlátozás:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatás összege:
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik
össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.
1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint,
maximum 500 millió forint.
2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a
lehet nagyvállalatok esetében.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek
55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet
nagyvállalatok esetében.
A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható
költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%a lehet nagyvállalatok esetében.
A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható
költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%a lehet nagyvállalatok esetében.
3.) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt
elszámolható költségének legalább 10%-a.
4.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.
5.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.9. pontban szereplő maximumokat.
6.) A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át.
7.) A kölcsön mértékének és a támogatási százaléknak minden költségtétel esetében meg
kell egyeznie.

A kölcsön kondíciói:
Kamat
Kezelési költség
Rendelkezésre tartási
jutalék
Előtörlesztési díj
Késedelmi kamat
Szerződésmódosítás

2% / év
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában
meghatározott mértékű késedelmi kamat
Nem kerül felszámításra

díja
Egyéb költségek

A kölcsön futamideje

Rendelkezésre tartási
idő
Türelmi idő

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.
Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának
végéig, de max. a Szerződéskötéstől számított 15 év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy
40
rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb
amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni.
A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb
36 hónap.
A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több, mint Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 48
hónap.

Előleg mértéke:
Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 75 %-a és
a kölcsön 75%-a lehet.

Projekt megvalósítási ideje:
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2018. szeptember 25. 12 óra 00 perc-ig lehetséges.

