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 Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása 
GINOP-2.1.9-20 

 
Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

4,36 mrd 87-218 db 

 
Támogatás összege 
minimum 20 millió Ft – maximum 50 millió Ft 
 
Támogatás mértéke 
▪ kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,  
▪ 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és 

kisvállalkozás esetén,  
 

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Közép vállalkozás 

Kísérleti fejlesztés 45% 35% 

 
 
Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, és 
középvállalkozások az alábbiak szerint:  
 Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114, 141, 226, GFO kóddal rendelkezők, amelyek  

▪ legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,  
▪ éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és  
▪ kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a KATA, KIVA hatálya alá.  

 
Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, 

ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.  
 
Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és 
innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek és korábban még egyszer sem 
kerültek benyújtásra a GINOP-2.1.9-20 Felhívásra. 
 
Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 
prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme 
(beleértve a kifogáskezelési eljárást is). 
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Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 
 
1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:  
 A fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - 

megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés - szerinti alapbér és járulékai, valamint 
személyi jellegű egyéb kifizetései a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a 
végzett tevékenység mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő 
személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései csak akkor 
számolhatók el, ha a projekt témájához kapcsolódó területén rendelkeznek végzettséggel és 
tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat 
képezi, amely a munkaköri leírásban vagy a munkaszerződésben rögzítésre kerül. 

▪ Munkabér, megbízási díj 
▪ Személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás 

költsége, cafeteria) 
▪ Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

Az elszámolhatóság feltétele: 
▪ Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el.  
▪ A technikus/segédszemélyzet személyi jellegű ráfordítás legfeljebb 800.000 Ft/hó 

esetében tervezhető/számolható el. 
▪ Az elszámolható személyi jellegű ráfordítások maximuma 

Mikro-, és kisvállalkozások 

 

Középvállalkozások 
 

 
2) Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (maximum 50%) 
Egyéb szakértői szolgáltatások költségei:  
A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja.  

▪ Közfinanszírozású kutatóhelytől, vagy NAH által akkreditált szervezettől 
kizárólag a projekthez igénybe vett kutatás-fejlesztési szolgáltatás. Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj.  

▪ Közfinanszírozású kutatóhelytől vagy NAH által akkreditált szervezettől 
igénybe vett laborbérlet költségei, amennyiben közvetlenül a projekt 
folyamán merülnek fel. 

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség: anyagköltségek, amennyiben azokat 
közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe. (maximum 20%) 

 
Előleg igénylése 
Az igényelhető előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a. 
 
Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. 
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Pályázat benyújtása 
 

2020. július 1-től 9.00-től 2020. augusztus 31. 12.00 óráig lehetséges. 
Jelenleg társadalmi egyeztetés alatt lévő pályázati felhívás! 
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