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Hatályos: 2017. szeptember 1-től

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram
Azonosító jel: GINOP-8.1.1-16
Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
42,19 milliárd forint.
Hitelprogram célja
A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:
 az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a
technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati
alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá
 a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési
intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának
támogatása.
A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I
tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő
mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a
vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését,
piacravitelét eredményezheti.
A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás mértéke.
Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú kölcsön (Kölcsön).
Kölcsönfelvevők köre
A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország
területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország
területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási
forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások1.
Támogatásra gazdasági társaság2 jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
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nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I.
melléklet szerint kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk
24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül.
A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.
Hitelprogramból kizártak köre
Nem ítélhető meg támogatás (azaz, a hitelbírálat során nem hozható támogató döntés) annak az
igénylőnek, aki vagy akinek projektje megfelel az alábbi, I., II. III. pontokban felsorolt kizáró
feltételek bármelyikének.
I.

Az Európai Strukturális és Beruházási Alapokra vonatkozó EU-s és hazai
szabályok, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap végrehajtására
vonatkozó szabályozás alapján meghatározott kizárások a hiteligénylő és a
támogatható tevékenységek vonatkozásában

1. A 1303/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) olyan vállalkozásnak, amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
b) végső kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA)
finanszírozására;
c) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő
támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;
d) a hitelkérelem benyújtása napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes
mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására.
2. A 1301/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala céljából;
b) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokra;
c) repülőtéri infrastrukturális beruházásokra, a környezetvédelemhez kapcsolódók
kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez
vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
d) atomerőművek leállítása és építése céljából.
3. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható támogatás annak a
vállalkozásnak,
a) amely a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja,
d) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
a. nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
b. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
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e)

f)

g)
h)

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
c. nem minősül átlátható szervezetnek;
amely és amely többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági
társaság mint végső kedvezményezett vagy mint kedvezményezett a 2007-2013 közötti
programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének
megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel
kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez
képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll;
amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges
körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival
ellentétes előnyhöz jusson (kifejtését lásd később);
amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel
létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák
bezárását elősegítésének céljából;
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett
eleget.
II.

Állami támogatási szabályokon alapuló kizárások a 651/2014/EU bizottsági
rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági
rendelet), valamint a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján

5. Nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi
célú támogatások:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
b) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;
c) harmadik országokba vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
d) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott
támogatás;
e) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában,
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
ii. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák
az elsődleges termelőknek;
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f) az elsődleges mezőgazdasági termelés (a termőföld és az állattenyésztés EUMSZ I.
mellékletében felsorolt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató
további műveletek nélkül) ágazatában nyújtott támogatás;
g) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
h) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Amennyiben egy vállalkozás a d)-f) pontokban említett kizárt ágazatokban is
tevékenykedik, támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel –
így például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével –
biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az
1407/2013/EU bizottsági rendelet, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
támogatásban.
6. Nem nyújtható támogatás továbbá:
a) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához;
b) harmadik országokba vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal
kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódóan;
c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és
az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúraágazatban az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás kivételével;
d) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában,
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
ii. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák
az elsődleges termelőknek;
e) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában (a termőföld és az állattenyésztés
EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét
megváltoztató további műveletek nélkül), kivéve a kutatás-fejlesztési támogatást
kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatást és az eljárási innováció és
szervezési innováció támogatását;
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Amennyiben egy vállalkozás az 5. c)-e) pontokban említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik,
támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel – így például a
tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével – biztosított, hogy az
ezen kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban.
7. Nem nyújtható támogatás csekély összegű támogatási kategória alkalmazása esetén
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára
teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az
olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet
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képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a
hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások.
8. Nem részesíthetők továbbá regionális beruházási támogatásban az alábbi vállalkozások,
illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
a) acélipari tevékenység;
b) hajógyártási tevékenység;
c) szénipari tevékenység;
d) szintetikusszál-ipari tevékenység;
e) a szállítási ágazat a kapcsolódó infrastruktúrával együtt;
f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra
létrehozását szolgáló beruházás;
g) ha a beruházó, vagy a beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a kérelem
benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy
hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a kérelem benyújtásakor
tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év
végéig a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT területén..
Regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló
beruházásnak minősüljön.
Az induló beruházás olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely






új létesítmény létrehozatalát, vagy
egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi (modernizáció),
egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.
Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel
történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény
tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek
legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. A termelési folyamat alapvető
megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei összegének meg kell
haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó
eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv
szerinti értékcsökkenés összegét.
9. Nem nyújtható induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
Hiteligénylőnek, akinem felel meg az alábbi feltételeknek:

továbbá

annak
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a.
b.
c.
d.
e.
III.

legfeljebb öt éve bejegyzett és
tőzsdén nem jegyzett és
minősítési kódja alapján kisvállalkozás és
amelynek még nem osztottak nyereséget és
nem összefonódás útján jött létre.

Egyéb kizárások

10. Nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak:
a) amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási
eljárás alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt Köztartozása van
(kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett);
b) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége
korlátozását rendelte el;
c) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1), vagy más
jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
d) olyan vállalkozásnak, amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem
teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
e) konzorciumoknak;
f) olyan projekthez, mely a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 pályázati Felhívás keretében pozitív
elbírálásban részesült;
g) olyan projekthez, amely nem rendelkezik a támogatandó Projektre vonatkozó, Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiállított támogató, úgynevezett
Innovációs szakpolitikai véleménnyel.
11. Az alábbi üzleti tevékenységek nem finanszírozhatók:
a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb
tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális,
ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
b) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c) valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve
bármilyen jellegű katonai műveletek;
d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
e) online szerencsejátékok és online kaszinók;
f) pornográfia és prostitúció;
g) atomerőmű leállítása és építése;
h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy
a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–g) pontokban
említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs
hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése;
i) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítása, azzal, hogy nem tekinthetők
funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy
műszaki folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre
bontása révén jöttek létre;
j) a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi
szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása;
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k) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása;
l) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú
eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket
is – finanszírozása (kifejtését lásd később);
m) a Hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető
tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek Közeli
Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló
vállalkozástól, továbbá a Hiteligénylő Partner- vagy Kapcsolt vállalkozásától történő
beszerzések finanszírozása, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével
megvalósítandó beszerzések finanszírozása.
n) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény. (Hpt.) 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő
pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása, kivéve a jelen
Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi
szolgáltatásokat.
A felhívás révén igénybe vett támogatás keretében elszámolt kiadási tételekre – azaz a projekt
összes elszámolható költségére - vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen,
illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös
vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül
vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe,
amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a
kiadási tétel teljes összegét. Jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem szerinti
projekt elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs
lehetőség.
Egyes kizáró feltételek magyarázata:
I.3.f) pont: Annak tilalma, hogy a végső kedvezményezett mesterségesen teremti meg a
kölcsön jogosultság feltételeit.
A hitelprogram keretében nem támogathatók a több kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott,
azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve
egy beruházási projekt keretében valósítana meg a végső kedvezményezett, de a termékleírásban
maximálisan igénybe vehető kölcsönösszeg miatt csak a projekt feldarabolásával tudna a
maximálisan meghatározott kölcsönösszegnél nagyobb kölcsönhöz jutni.
Nem fizethető támogatás olyan végső kedvezményezett ügyletének esetében, amely
mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket
annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson. Továbbá nem
fizethető kölcsön olyan végső kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban
részesülő projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan önállótlan és/vagy mesterségesen
teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy
a hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű kölcsönhöz jusson.
Nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási
vagy műszaki folyamatainak vagy egy ingatlan mesterséges felosztása/részekre bontása révén
jöttek létre.
7

8

A projektdarabolás gyanújának vizsgálata során részletesen értékelni szükséges, hogy miként
járul hozzá minden egyes tevékenység külön-külön az adott prioritási tengely céljainak
megvalósításához. Amennyiben ezen egyedi hozzájárulás nem bizonyítható, a projektek nem
minősülnek önálló műveletnek.
III.11.k) pont: Pénzügyi tranzakciók tilalma
A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az
ingatlan vásárlását is) a hitelprogram keretében nem finanszírozható, mivel az nem tekinthető
hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.
Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a
célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz
beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg. Nem minősül
pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági
tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem
változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Tehát például egy kizárólag továbbértékesítési
célú, pénzügyi tranzakciót megvalósító ingatlanvásárlás nem támogatható. Ezzel szemben a
kiskereskedelmi tevékenység támogatható, amely fogalma szerint üzletszerű gazdasági
tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználó részére, ideértve a
vendéglátást is.
Mivel a pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító műveletek nem valósítanak meg
vállalkozásfejlesztést, nem hoznak létre hozzáadott értéket, ezért azok ellentététesek a
hitelprogram célkitűzéseivel, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználásának
kereteit kijelölő magyar és európai uniós jogszabályokkal.
Kölcsön felhasználása
1) Projektek megvalósítási helye:
A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye,
telephelye vagy fióktelepe.
Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet
székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is
támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
2) Támogatható tevékenységek:
A.
B.
C.
D.
E.
3

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés3 tevékenységek,
Innovációs tevékenységek2,
Termék piacra viteli tevékenységek,
A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek,
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.

2014. évi LXXVI. törvény 3. §. (2), (6) és (7) pontoknak megfelelően
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A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási információs
tevékenység végzése kötelező a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben.
Kölcsön kizárólag a 2014. évi LXXVI. törvény 3§. 19. pontjában meghatározott projektre
nyújtható.
Támogatható tevékenységek részletezése:
Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való használat
mértékéig és idejére elszámolható:
A1) Személyi jellegű ráfordítás,
A2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások,
A3) Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,
A4) Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,
A5) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés,
bekerülési értéke,
A6) Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok
megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése,
A7) Immateriális javak beszerzése,
A8) Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.
Innovációs tevékenység keretében:
B1) Személyi jellegű ráfordítás,
B2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások.
Termék piacra vitele keretében:
C1) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei,
C2) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja,
C3) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez kapcsolódó
marketingeszközök
elkészítése,
beszerzése,
média-megjelenések,
sajtóhirdetések,
reklámkampányok költsége,
C4) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék
szállítmányozási és biztosítási költségei.
A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében:
D1) Projekt előkészítés,
D2) Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez igénybevett
szakértői szolgáltatás díja,
D3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően
előírt nyilvánosság költségei.
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek keretében:
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E1) Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás,
E2) Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati
elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),
E3) Weboldal, marketing megjelenések.
3) Elszámolható költségek köre
A projekt költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)
hatálya alá tartozó végső kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által
meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást az Állami támogatási szabályok c. fejezet és a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti
szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató
tartalmazza.
A projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek a projekt végrehajtásához.
Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében elszámolható költségek:
1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
i) Munkabér, megbízási díj,
ii) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége,
cafeteria),
iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.
2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja,
b) Hazai oltalomszerzés költségei:
i) újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel
költsége,
ii) oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának
költsége,
iii) dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége,
iv) érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére,
v) kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok költsége (nem ügyvivői szakmai),
vi) kutatási díj,
vii) bejelentési díj.
c) Külföldi oltalomszerzés költségei:
i) újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel
költsége,
ii) oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának
költsége,
iii) dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége
iv) érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére,
v) külföldi ügyvivői közreműködés költsége,
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vi) kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok (nem ügyvivői szakmai) költsége,
vii) fordítási díj,
viii) hazai elsőbbségi bejelentés díja,
ix) külföldi bejelentés díja.
3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:
a) Anyagköltségek
i) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez
veszik igénybe.
4) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés,
felújítás) és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.
5) Beruházási költségek:
a) Eszközbeszerzés költségei
i) Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések,
gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való
használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).
ii) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a
vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe
helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét
is).
b) Immateriális javak beszerzésének költsége
i) Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl.
licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez)
kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci
feltételeknek megfelelően került sor.
ii) A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához
szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható.
iii) Regionális beruházási támogatási jogcím alatt nagyvállalkozások esetében az
immateriális javak költségei csupán az induló beruházás teljes elszámolható
beruházási költségeinek 50%-áig számolhatók el.
Innovációs tevékenység keretében:
6) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások
i) Fejlesztők, technikusok, és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alábbi költségek
számolhatók el a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett
tevékenység mértékéig:
(1) munkabér, megbízási díj,
(2) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás
költsége, cafeteria),
(3) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.
7) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
i) Piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt innovációs tevékenység díja.
Termék piacra vitele keretében:
8) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele,
9) Marketing költségek
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a) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő:
i) beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
ii) kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl.
személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás
idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
iii) kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
iv) területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).
b) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:
i) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
ii) média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.
10) Egyéb szolgáltatási költség
a) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:
i) árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási
költségei,
ii) árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére),
iii) szállásköltség.
A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében:
11) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
i) Jogszabály, hatóság, Felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése,
ii) környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati
engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,
iii) egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett
terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez
kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget,
iv) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és
ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség)
költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív
költségét is,
v) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés,
szakértői műhelymunkák,
vi) szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
vii) tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező.
b) Közbeszerzési költségek
i) Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is).
12) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek:
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai:
(1) munkabér, megbízási díj,
(2) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás
költsége, cafeteria),
(3) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.
b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői
szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén a Nemzeti
Elszámolhatósági Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.
13) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége:
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a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
i) A kötelezően előírt nyilvánosság költségének.
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek keretében:
14) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
i) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői
és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele.
ii) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:
(1) grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (marketingeszközökhöz,
arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan).
4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás
tervezhető/számolható el.
Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű
ráfordítás tervezhető/számolható el.
A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás
tervezhető/számolható el.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt
esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a
támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást az Állami támogatási szabályok c. fejezet és az
Eljárási Rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 20142020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Maximális mérték az összes elszámolható
költségre, (kutatás-fejlesztési projekthez,
Költségtípus
illetve eljárási innovációhoz nyújtott
támogatás esetén az arra eső
elszámolható költségekre) vetítve
Projekt előkészítéshez, tervezéshez
kapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési
5%
eljárások költségeit)
Terület-előkészítési költségek
2%
Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei
1%
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek
2,5%
Kötelezően előírt tájékoztatás, nyilvánosság
0,5%
biztosításához kapcsolódó költségek
5) Nem elszámolható költségek:
13
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A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható
költségek között felsorolt – egyébként a Számv. tv. szerint a projekt bekerülési értékébe
beletartozó – költségek nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően a nem elszámolható költségek a
következők:
1) visszaigényelhető áfa,
2) kamattartozás-kiegyenlítés,
3) a hitelkamat,
4) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,
5) deviza-átváltási jutalék,
6) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség,
7) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 75. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
Kölcsön összege
Ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint
árfolyamtól függően (max. 4 M EUR). (Felhívjuk a figyelmet, hogy induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás jogcímet kizárólag önállóan lehet igénybe venni!)
Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget
igényelhetnek.
150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a
vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.
Kölcsön devizaneme
HUF
Saját forrás4
A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját
forrással kell rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot kitevő
igazolt saját forrással kell rendelkeznie.)
A kölcsön kamata, díjak, jutalékok
Kamat
Kezelési költség
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési díj
Szerződésmódosítás díja

0% / év
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.

4

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 81. pontja alapján a saját forrás a Végső
Kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei,
közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem
tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás.
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Késedelmi kamat

Egyéb költségek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48
§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
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 bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető
anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy
terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Futamidők
Futamidő

Rendelkezésre tartási idő

Türelmi idő

Projekt megkezdés
Projekt megvalósulásának
határideje

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 év.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén
legfeljebb 10 év.
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24
hónap, amely 1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12
hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő
csökkentésének a terhére történhet).
Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 24
hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb
18 hónap.
1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén legfeljebb a
Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36
hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb
18 hónap.
Kölcsön a hitelkérelem benyújtását megelőzően megkezdett
projekthez nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer,
hogy a projekt megkezdésére a hitelkérelem benyújtását
megelőzően sor került, a hitelkérelem elutasításra, illetve a
kölcsön visszavonásra kerül.
A Projekt megvalósítását (pénzügyileg befejezett) a
rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni.

Törlesztés ütemezése
A törlesztés esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot
követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem
munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
Biztosítékok köre
A beruházás tárgyát nem kötelező fedezeti körbe bevonni.
Amennyiben a beruházás tárgya a biztosítéki körbe bevonásra kerül, a beruházás tárgya a
futamidő végégig csak az MFB Zrt. hozzájárulásával idegeníthető el.
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Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 50 %-a, az egyes
biztosítéki fedezetek fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 ingatlan jelzálog,
 ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
 hitelintézet által vállalt garancia,
 fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 gazdasági társaság esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
 speciális „adósságszolgálati tartalék számla” megnyitása, amelyen olyan összeget
köteles tartani a hitelfelvevő, amely a következő kamatperiódus(ok)ra számított
adósságszolgálatot vagy annak meghatározott hányadát fedezi.
Kezdő és induló vállalkozásokra vonatkozó további feltételek:
A kezdő vállalkozásoknak (egy teljes lezárt gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) és
az induló vállalkozásoknak (legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett
kisvállalkozások, amelyek még nem osztottak nyereséget és nem összefonódás útján jöttek
létre) – anyavállalati készfizető kezességvállalás mellett – lehetőségük van az anyavállalat
adataival kérni a minősítést.
Az anyavállalat minősítését az MFB Zrt. az alábbi feltételek teljesülése mellett fogadja el:
 az anyavállalatnak legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel kell rendelkeznie,
 az előszűrést az anyavállalatra (és annak kapcsolt vállalkozásaira) is el kell végezni,
 az anyavállalatra kell elvégezni a kockázati besorolást és a limitszámítást,
 az anyavállalatnak készfizető kezességet kell vállalni.
A Bank az anyavállalattól egyéb biztosítékokat is elfogad:
 ingatlant terhelő jelzálogjog,
 ingó zálogjog,
 fizetési számlakövetelésen alapított óvadék,
 bankszámla fölötti zálog és inkasszós (azonnali beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó) jog.
Hitelkérelmek benyújtása
A Hitelprogram keretében 2017. február 28-től 2019. december 02-ig lehet Hitelkérelmet
benyújtani.
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal
rendelkező 1. és 2. kategóriás közvetítőhöz nyújtható be. A közvetítők listáját az MFB Zrt. a
honlapján teszi közzé.
A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett ”Innovációs szakpolitikai véleményt”
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(http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese).
Az Innovációs szakpolitikai véleményt csak azon igénylőknek állít ki, amelyek a hitelkérelem
benyújtása előtt előzetes jogosultságvizsgálaton estek át az MFB Pontok egyikén.
Igénybevételi lehetőség
A Hitelprogram keretében utoljára 2020. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a
Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
Indikátorok
Végső kedvezményezetti szinten nem releváns.
A Végső Kedvezményezettek a Projektek megvalósításával azonban hozzájárulnak a GINOPban foglalt alábbi kimeneti (output-) és eredményindikátorok teljesítéséhez. Ezekre a
mutatókra vonatkozóan a Végső Kedvezményezetteknek nem kell elérendő célértéket
meghatározniuk:

Indikátor neve
Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma
Vissza nem
térítendő
támogatáson kívüli
más pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma
A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás (a
vissza nem
térítendő

Alap

Mértékegység

ERFA5

vállalkozás

ERFA

ERFA

Típusa
operatív
program
szintű
output
indikátor

Célérték

Azonosító

2006

CO01

vállalkozás

operatív
program
szintű
output
indikátor

2007

CO03

EUR

operatív
program
szintű
output
indikátor

130 478 5768

CO07

5

Európai Regionális Fejlesztési Alap
A Hitelprogram keretében támogatott vállalkozások száma, figyelembe véve az Operatív Program
eredményességmérési keretében meghatározott célértékeket: 200 db.
7
A Hitelprogram keretében támogatott vállalkozások száma, figyelembe véve az Operatív Program
eredményességmérési keretében meghatározott célértékeket: 200 db.
8
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. prioritása szintjén a 1b) beruházási prioritás alatt
2023-ra teljesítendő célérték.
6
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támogatástól eltérő
jellegű támogatás)
A vállalati K+F
kiadások aránya a
GDP-hez képest
(BERD/GDP)

ERFA

%

operatív
program
szintű
eredmény
indikátor

0,71

2.2

Állami támogatás formája
A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra
rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi
szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások
alapján valósíthatók meg:
Támogatható tevékenység

Ipari kutatás

Kísérleti fejlesztés

Eljárási innovációs
tevékenység

Projekt előkészítési
tevékenység

Projektmenedzsment
tevékenység

Támogatás jogcíme
A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében
A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében
A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében
A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében
A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében

Támogatási kategória
kutatás-fejlesztési
projekthez nyújtott
támogatás

kutatás-fejlesztési
projekthez nyújtott
támogatás

eljárási és szervezési
innovációs támogatás

csekély összegű támogatás

csekély összegű támogatás
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A projekt megvalósításához
kapcsolódó szolgáltatások
igénybevétele

Termék piacra viteli
tevékenységek
Immateriális javakra, tárgyi
eszközökre,
infrastrukturális
beruházásra és a
beruházásra aktivált
szolgáltatásra irányuló
tevékenység
Immateriális javakra, tárgyi
eszközökre,
infrastrukturális
beruházásra és a
beruházásra aktivált
szolgáltatásra irányuló
tevékenység
Ipari kutatás, Kísérleti
fejlesztés, Eljárási
innovációs tevékenység,
Projekt előkészítési
tevékenység,
Projektmenedzsment
tevékenység, A projekt
megvalósításához
kapcsolódó szolgáltatások
igénybevétele, Termék
piacra viteli tevékenységek,
Immateriális javakra, tárgyi
eszközökre,
infrastrukturális
beruházásra és a
beruházásra aktivált
szolgáltatásra irányuló
tevékenység

A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében
A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében

csekély összegű támogatás

csekély összegű támogatás

A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében

regionális beruházási
támogatás

A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében

kutatási infrastruktúrához
nyújtott beruházási
támogatás

A 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 5. alapján a
kutatás-fejlesztési és innovációs
aktivitás növelése a tudás- és
technológia-intenzív
vállalkozások körében

induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás
(csak önállóan vehető
igénybe)

19

20

Állami támogatási szabályok:
Támogatáshalmozódási szabályok
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás
abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból
származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az
Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás
túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más,
helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási
intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási
szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély
összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik,
bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással
halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a
csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen
más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással
halmozható.
Csekély összegű támogatás
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent
meghatározott felső határig halmozható.
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A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Regionális beruházási támogatás
Regionális beruházási támogatás
 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a
III. fejezet 14. cikkében,


a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.)
Korm. rendeletben,



az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendeletben

foglaltakkal összhangban nyújtható.
A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az
Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl
régióban valósít meg.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi, vagy



egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy
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egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását

eredményezi, vagy


egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Az új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás olyan, tárgyi eszközök
vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely


új létesítmény létrehozatalát eredményezi, vagy



egy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését
eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy
hasonló tevékenységnek, vagy



olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,
és az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységnek.

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel
történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek
legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható
költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési
folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három
adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra,
hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított
legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja. Ez azonban
nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a
gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban
a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel
azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási
időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
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c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem
haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és
immateriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el:
a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47.
§-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a
továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti
költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak
vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt
összege.
Amennyiben az elszámolható költségeket a bérköltségek alapján számítják ki, a következő
költségek számolhatóak el:
a beruházás befejezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott
munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi
jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi
összege a munkakör betöltésének napjától számítva.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a
beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a
beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó
szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására
vonatkozó kötelezettséget.
Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják
meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között
szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
23

24

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és
ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik
ki.
Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak
költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett
igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó
nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló
beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja
szerinti személygépkocsi költsége,
f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége,
kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
A bérköltségek alapján akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó
növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező,
továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított
legalább három évig az érintett területen fenntartja,
d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a
beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt
évig az érintett területen fenntartja.
A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kisés középvállalkozásnak minősül.
Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell
lebonyolítani.
Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos
családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközöknek a vevőtől független
harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak.
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Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást,
ezen eszközök költségeit le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható
költségekből.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul:
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl
régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.
A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20
százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a
kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási
méret feltételeinek.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint
alakul:
a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott
mérték száz százaléka,
b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott
területen fent meghatározott mérték ötven százaléka.
Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége meghaladja-e a
jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget (nagyberuházás), a beruházás
elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű
ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
A nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell
tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy
beruházók által a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos
időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett,
állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat.
Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a
beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a
kedvezményezett vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő
beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt
állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (összeszámítási szabály).
Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami
támogatás jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor ez
a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a támogatás
az összeszámítási szabály alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
regionális beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes
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állami támogatással együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó
rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján
hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján ugyanazon a településen egy jelenértéken 100
millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költséggel rendelkező beruházás kaphat.
Induló vállalkozásoknak nyújtható támogatás
Hitel esetén:
Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel,
annak névértéke nem haladhatja meg
a) a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban letelepedett
vállalkozás esetén.
Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az
(1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje
hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a
legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb
összeggel.
Innovatív kisvállalkozás esetén a fenti legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés
107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének
22. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 42-46. §, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet szabályozza.
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható támogatás
A kutatás-fejlesztési Projekt támogatott részének teljes egészében a következő egy vagy több
kategóriába kell tartoznia:
a) alapkutatás;
b) ipari kutatás;
c) kísérleti fejlesztés;
d) megvalósíthatósági tanulmány.
A kutatás-fejlesztési Projekt elszámolható költségeit a kutatás-fejlesztés valamely
meghatározott kategóriájához kell rendelni, és az elszámolható költségek az alábbiak
lehetnek:
a) személyi jellegű ráfordítások: kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet a
Projektben való foglalkoztatásuk mértékéig;
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b) az eszközök és berendezések költségei, a Projekt céljaira való használatuk mértékéig
és idejére. Amennyiben ezeket az eszközöket és berendezéseket nem használják
teljes élettartamuk alatt a Projektben, csak a Projekt időtartamának megfelelő – az
általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított –
értékcsökkenési ráfordítások minősülnek elszámolható költségnek;
c) az épületek és földterület költségei, a Projektben való használatuk mértékéig és
idejére. Az épületek tekintetében csak a Projekt időtartamának megfelelő – az
általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított –
értékcsökkenési ráfordítások minősülnek elszámolható költségnek. A földterület
esetében az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő tőkeköltségek is
elszámolhatók;
d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett
megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei,
valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a
Projekt céljaira veszik igénybe;
e) további általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a
fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a Projekt
eredményeként merülnek fel.
Megvalósíthatósági tanulmány esetében az elszámolható költségek a tanulmány költségei.
A támogatási intenzitás a végső kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja meg a
következő mértéket:
a) alapkutatásnál az elszámolható költségek 100 %-a;
b) ipari kutatásnál az elszámolható költségek 50 %-a;
c) kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25 %-a;
d) megvalósíthatósági tanulmánynál az elszámolható költségek 50 %-a.
Az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az elszámolható
költségek legfeljebb 80 %-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető a következőképpen:
a) Középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, Kisvállalkozások esetében pedig
20 százalékponttal;
b) 15 százalékponttal, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:
i. ha a Projekt hatékony együttműködést foglal magában:
 olyan vállalkozások között, amelyek közül legalább egy KKV, vagy a Projekt
legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és az EGT-megállapodás egy
szerződő felénél zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható
költségek több mint 70 %-át, vagy
 egy vállalkozás és egy vagy több kutató-tudásközvetítő szervezet között,
amennyiben ez utóbbi az elszámolható költségek legalább 10 %-át viseli, és
jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit;
ii. ha a Projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk,
nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek
útján.
A megvalósíthatósági tanulmányokra vonatkozó támogatási intenzitás Középvállalkozások
esetében 10 százalékponttal, Kisvállalkozások esetében pedig 20 százalékponttal növelhető.
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A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)
szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III.
fejezetének 25. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.
(X.10.) Korm. rendelet 48-50.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet szabályozza.
Kutatási infrastruktúrához nyújtható beruházási támogatás
A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének
26. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 51.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet szabályozza.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 50%-a.
Az elszámolható költségek az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási
költségek.
Az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árnak megfelelő árat kell
felszámítani.
Az infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést
átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az infrastruktúra beruházási
költségeit legalább 10 %-ban finanszírozó vállalkozások kedvezőbb feltételek mellett
kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphatnak. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a
hozzáférési lehetőségeknek arányban kell állniuk a vállalkozás beruházási költségekhez való
hozzájárulásával, és az említett feltételeket nyilvánossá kell tenni.
Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt
részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást,
költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen
alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján. A támogatási intenzitás
túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmus kerül
alkalmazásra.
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Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtható támogatás
A támogatási intenzitás
a) nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át,
b) kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során
ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és
középvállalkozás viseli az elszámolható költség legalább 30%-át.
Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása keretében elszámolható:
(a) a személyi jellegű ráfordítás,
(b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben
való használatuk mértékéig és idejére,
(c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy
licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,
(d) a további általános és egyéb működési költség, ide értve az anyagok, a fogyóeszközök és
hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatásara vonatkozó részletes szabályokat a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)
szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III.
fejezetének 29. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.
(X.10.) Korm. rendelet 56.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet szabályozza.
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