
 

 

 

 

Tájékoztató a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés  

GINOP 2.1.7-15 kódszámú pályázatról 

 

A felhívás célja: Prototípusfejlesztés és az ezek eredményeként létrejövő innovatív 

termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatala. 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

Mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő, Magyarországon székhellyel 

rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. 

Önállóan Támogatható tevékenységek köre  

Kísérleti fejlesztés (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a) 

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. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Eszközbeszerzés 

 Projekt előkészítési tevékenység   

 Projektmenedzsment tevékenység   

 Iparjogvédelmi tevékenység   

 Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra 

jutás tevékenység   

 Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

 Immateriális javak beszerzése 

 Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység 



 

 

A projekt megkezdése és befejezése 

A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdhető. A projekt befejezésének meg kell történnie a 

projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba 

lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónapon 

belül. 

Fenntartási kötelezettség  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő 

kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig az 

adott régióban fenntartja és üzemelteti. 

Támogatás mértéke  

Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 35%-70%-a. 

Támogatás összege 

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 10 millió Ft, maximum 130 millió Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti 

évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege 

minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 

Előleg igénylése  

Legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt 

megítélt támogatási összegének 75%-a. 

Az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt 

megítélt támogatási összegének 40%-a. 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

Tesztelt prototípus létrehozása 

A pályázó vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy 

piacra vihető terméket állít elő. 

Üzleti hasznosíthatóság 



 

 

A pályázó vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből 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. Ha a projekt csak prototípus fejlesztését tűzi ki célul, nincs árbevétel vállalás. 

A pályázatok benyújtása 2015. december 15-től 2017. december 14-ig, vagy 

forráskimerülésig lehetséges. Az első értékelési határnap 2016. február 1. 
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