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Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés  
GINOP-2.1.7-15 

 
Beadási határidő: 2016. január 11-től lesznek beadhatók a támogatási kérelmek, illetve a felhívás első 
értékelési szakaszában a 2016. február 29-ig benyújtott támogatási kérelmek kerülnek együttesen 
elbírálásra 

Támogatás mértéke: 10-13 0M, (induló váll.esetében max. 50M) 

A következő termékfejlesztési fázisokat támogatja: 

 - prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása (továbbiakban: 
prototípusfejlesztés), 

 - a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel). 

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet 

támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet. 

Kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek - technológiai fejlesztést valósítanak 
meg vagy ahhoz kapcsolódnak; - jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket 
tartalmaznak; - üzletileg hasznosíthatóak;  - valamint kizárólag új (vagy alapvetően 
átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY 
prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák. 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes 
elszámolható költségének 40%-a): 

a) 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. 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  

i) Munkabér, megbízási díj,  

ii) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, 
cafeteria),  
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iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. 

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:  

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység 
díja Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg 
a kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.   

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:  

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  

i) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 
veszik igénybe.   

4) 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).  

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.  

Az immateriális javak elszámolható költsége a regionális beruházás jogcímen elszámolt ilyen 
költségekkel együttesen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-
át.   

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében -  – Támogatási intenzitás:70% 

a)Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint= 

nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át 

b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.= 

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása  

llegű juttatások, pl. 
 

) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
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c) Iparjogvédelmi tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.  

d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás 
tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.  

e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. 

Regionális beruházás keretében – Támogatási intenzitás:70% 

Eszközbeszerzés  

a)Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

 b) Immateriális javak beszerzése 

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt 
megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak. 

A tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében (maximum a projekt összes 
elszámolható költségének 20%-a) – Támogatási intenzitás:50% 

 a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:  

Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok 
alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment 
tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő 
tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. 
folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).   

Kötelező vállalások:  

a) Tesztelt prototípus létrehozása A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi 
befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.   

b) Üzleti hasznosíthatóság A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység 
eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), 
technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi 
befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást 
követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.  

5.4. Előleg igénylése 

a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt 
támogatási összegének 75%-a,  

b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt 
támogatási összegének 40%-a. 
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CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

a)  Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves 

beszámoló 

b) beszámoló taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt 

dokumentum 

c) Minden alábbi költségtétel alátámasztására 1 db, érvényes helyzet – és piacfelmérésben 

részt vevő által kiállított tájékoztatás, vagy ajánlat csatolása szükséges 

d) aláírási címpéldány 

e) beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő 

bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot 

tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2014. évről 

beküldendő NAV adatlap száma: 1429-A-02-02) 

f) A bejelentett, illetve megadott iparjogvédelmi oltalom lajstromszáma. (amennyiben 

releváns) 

g) A Támogatást igénylő vagy annak üzleti vezetőjének piacra viteli tapasztalatát 

alátámasztó dokumentum. (amennyiben releváns) 

h) A Támogatást igénylő vagy annak szakmai vezetőjének prototípusfejlesztési 

tapasztalatát alátámasztó dokumentum. (amennyiben releváns) 

AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKÉRE, ILLETVE ARÁNYÁRA VONATKOZÓ 
ELVÁRÁSOK (5.7.) 

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó 
költségek   

10% 

Közbeszerzési költségek 1% 
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó 
költségek 

2,5% 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához 
kapcsolódó költségek 

0,5% 

Általános (rezsi) költségek 1% 
Tanácsadási szolgáltatások költsége  20% 

 
Költségtípus Maximális mértéke a kutatás-fejlesztési 

projekthez nyújtott támogatás elszámolható 
költségeire vetítve (%) 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

50% 

 
Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 
Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével 
kapcsolatban felmerült költségek 

40% 
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GYIK: 

1. Pályázni csak önállóan lehet (konzorciumban nem) 

2. Azokat a munkavállalókat, akik megvalósítóként részt vennének, szükséges bemutatni (szakmai 

kompetencia) 

3. Ingatlan építése nem támogatható, regionális beruházás keretében csak eszközbeszerzés és 

immateriális javak beszerzése tervezhető 
4. Egyedi szoftverfejlesztés támogatható, de a rutinszerű szoftverfejlesztés nem. 

Kutatás-fejlesztés fogalmát a szoftverfejlesztés területén: 
- olyan tevékenységek, melyek új elméleteket, algoritmusokat hoznak az elméleti számítástechnika 
területén 
- új információtechnológiai fejlesztések az operációs rendszerek szintjén, például programnyelvek, 
adatkezelési eljárások, kommunikációs szoftverek és eszközök létrehozása; 
- az internet technológia fejlesztése, beleértve elsősorban az internet technológia műszaki és szoftveres 
alapjainak fejlesztését 
 - a szoftvertervezés, fejlesztés, telepítés és karbantartás módszereinek kutatása; 
- olyan új ismeretek létrehozására irányuló szoftverfejlesztés, amely előmozdítja az információvétel, 
átadás, tárolás, visszakeresés, kezelés vagy megjelenítés generikus fejlődését; 
- valamely szoftverprogram vagy szoftverrendszer kifejlesztéséhez szükséges olyan kísérleti fejlesztés, 
amelynek célja a meglévő technológiai ismeretek hiányainak pótlása (de például nem beleértve egy adott 
szoftver-megoldás felszínre kerülő hibáinak javítását); 
- a szoftvereszközök vagy szoftvertechnológiák kutatása a számítástechnika egyes speciális területein (pl. 
képfeldolgozás, földrajzi adatok szolgáltatása, karakterfelismerés, mesterséges intelligencia, 

beszédfelismerés, szakértői rendszerek. 
5. GINOP-2.1.7-15 és GINOP-2.1.1-15 felhívás keretében az adott naptári évben csupán az egyik 

kérelem részesülhet támogatásban 

6. A kísérleti fejlesztés támogatási intenzitása 25%-ban került meghatározásra, ami 

középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében pedig 20 

százalékponttal növelhető. A támogatási mértéke további 15 százalékponttal növelhető, 

amennyiben a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt 

hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.(25+20+15=60%) 


