
 

Tájékoztató a KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai 

innováció révén című GINOP-2.1.8-17 kódszámú pályázatról 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

A pályázati kiírásra pályázhatnak azok a mikro- kis- és középvállalkozásnak 

minősülő, Magyarországon bejegyzett vállalkozások amelyek: 

 rendelkeznek legalább egy lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,  

 kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem 

tartoznak az EVA hatálya alá 

 vállalkozás fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 2. sz. melléklete alá tartozik, 

 a pályázati felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszernek 

megfelelnek. 

A projekt területi korlátozása 

 Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 

fejlesztés.  

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási 

helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 

hónappal bejegyzésre kell kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt 

megvalósítására. 

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:  

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi 

feltételek közül legalább egy teljesül:  

 aki nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül; 



 

 akinek, saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 

 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

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

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a 

törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

 akivel, vagy amellyel szemben APEH/NAV által indított végrehajtási eljárás 

van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában; 

 aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja 

a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét. 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában 

benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a 

támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van. 

Támogatás mértéke  

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a. 

Támogatás összege 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében az igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 15 millió Ft.  

Támogatható tevékenységek köre  

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

 Immateriális javak beszerzése (Harmadik féltől piaci áron megvásárolt 

szoftver, gyártási licenc vagy know-how) - nem haladhatja meg a projekt 

összes elszámolható költségének 40%-át 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését 

követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg 



 

legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak 

végéig. 

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 6 hónapon 

belül. 

Fenntartási kötelezettség  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő 

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

fenntartja és üzemelteti. 

Előleg igénylése  

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg a megítélt 

támogatás 75%-a. 

A pályázatok benyújtása  

2017. december 6-tól 2018. február 15-ig, vagy forráskimerülésig lehetséges. 
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