
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. 
1122 Budapest, Városmajor u. 10. 

Tel: 06-1-212-4972 Fax: 06-1-355-3833 
 

E-mail: palyazat@econoserve.hu  
Web oldal: www.econoserve.hu  

  
 
GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai 
innováció révén – TERVEZET!!! 
 

Alapvető cél 

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a 
támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem 
álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 
• új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 
• új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci 

bevezetésére kerül sor. 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszege 17 Mrd Ft. 
A támogatott kérelmek várható száma: 850-3400 db. 

A támogatás 
mértéke 

A támogatás összege: 5-15 millió Ft  
A támogatás mértéke: 50%. 

Pályázók köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,  
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
c) amelyek Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá, 
e) amelyek meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységet folytatnak. 
Nem nyújthat be támogatási kérelmet az, aki a GINOP 2. prioritásában 
benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban. 

Területi korlátozás Konvergencia régiók területén megvalósított projekt (székhely, telephely). 

Kötelezettségvállalás 

A támogatást igénylő vállalja, hogy 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. 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Eszközbeszerzés 
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
 
Immateriális javak beszerzése 
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, 
amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 
 
Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve 
illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális 
ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. 
 
A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: 
- Egészséges társadalom és jólét - Egészséges és helyi élelmiszerek 
- Fejlett jármű- és egyéb gépipari 

technológiák 
- Agrár-innováció 

- Tiszta és megújuló energiák - Infokommunikációs technológiák és 
szolgáltatások 

- Fenntartható környezet - Befogadó és fenntartható társadalom, 
élhető környezet 

 
Intelligens technológiák: 
• fotonika, lézertechnológia 
 

• korszerű csomagolástechnikai 
technológiák 

• különleges anyagok, korszerű anyagok, • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, 
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modern anyagtechnológiák műtrágya és kozmetikumok gyártása) 
• bionika • építőipar (építőanyag-technológiák) 
• nem gépipari fémfeldolgozás • textilipar 
• elektronika és félvezető-technológia • fa- és bútoripar 
• korszerű szénhidrogén technológia • logisztika, kulturális és kreatív ipar 

 

Elszámolható 
költségek 

a) Eszközbeszerzés költségei 
• Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek VTSZ lista 

szerint) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a szállítás 
és üzembe helyezés, a betanítás költségét is. 

 
b) Immateriális javak beszerzésének költsége 
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az 

egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével (TESZOR lista szerint), 
- Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási 

licenc beszerzése, 
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel 

kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által 
kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how. 

Projektidőszak Legfeljebb 6 hónap. 

Illetékes hatóság 
NGM – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684.  

Beadási határidő 2017. november 30. – 2018. január 31. 
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2017.10.04. 

 
 

Fejlesztendő tevékenységek TEÁOR besorolása: 

 
- Alkotó-, művészeti, 

szórakoztató tevékenység (90) 
- Állat-egészségügyi ellátás (75) 
- Bőr, bőrtermék, lábbeli 

gyártása (15) 
- Bútorgyártás (31) 
- Egyéb építmény építése (42) 
- Egyéb feldolgozóipari 

tevékenység (32) 
- Egyéb jármű gyártása (30) 
- Egyéb szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység (74) 
- Élelmiszergyártás (10) 
- Építészmérnöki tevékenység; 

műszaki vizsgálat, elemzés (71) 
- Építményüzemeltetés, 

zöldterület-kezelés  (81) 
- Épületek építése (41) 
- Erdőgazdálkodás (02) 
- Fafeldolgozás (kivéve: bútor), 

fonottáru gyártása (16) 
- Fémalapanyag gyártása (24) 
- Fémfeldolgozási termék 

gyártása (25) 
- Film, video, televízióműsor 

gyártása, hangfelvétel -kiadás 
(59) 

- Gép, gépi berendezés gyártása 
(28) 

- Gépjármű, motorkerékpár 
kereskedelme, javítása (45) 

- Gumi-, műanyag termék 
gyártása (22) 

- Gyógyszergyártás (21) 
- Hulladékgazdálkodás (38) 
- Humán-egészségügyi ellátás 

(86) 
- Információs szolgáltatás (63) 
- Ipari gép, berendezés, eszköz 

javítása (33) 
- Italgyártás (11) 
- Kokszgyártás, kőolaj-

feldolgozás (19) 
- Kőolaj-, földgázkitermelés (06) 
- Közúti jármű gyártása (29) 
- Légi szállítás (51) 
- Nemfém ásványi termék 

gyártása (23) 
- Növénytermesztés, 

állattenyésztés, 
vadgazdálkodás és kapcsolódó 
szolgáltatások (01) 

- Nyomdai és egyéb 
sokszorosítási tevékenység (18) 

- Papír, papírtermék gyártása 
(17) 

- Postai, futárpostai tevékenység 
(53) 

- Raktározás, szállítást kiegészítő 
tevékenység (52) 

- Ruházati termék gyártása (14) 
- Speciális szaképítés (43) 

- Sport-, szórakoztató, 
szabadidős tevékenység (93) 

- Számítógép, elektronikai, 
optikai termék gyártása (26) 

- Számítógép,  személyi, 
háztartási cikk javítása  (95) 

- Szárazföldi, csővezetékes 
szállítás (49) 

- Szennyeződésmentesítés, 
egyéb hulladékkezelés (39) 

- Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
(37) 

- Távközlés (61) 
- Textília gyártása (13) 
- Tudományos kutatás, fejlesztés 

(72) 
- Vegyi anyag, termék gyártása 

(20) 
- Villamos berendezés gyártása 

(27) 
- Villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás (35) 
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

(36) 
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