
Kedves Partnerek, 
 
Megjelentek a 2021-es év első pályázatai társadalmi egyeztetésen, melyek benyújtása 2021. március 
1-től lehetséges több szakaszban. 
 
A VINOP-2.1.2-21 „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című 
felhívásra szeretném felhívni a figyelmeteket, mely a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, 
új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének 
megvalósítására irányul 
 

Keret 136,67 milliárd Ft 

 

Támogatás 
összege 

Vállalati KFI: min. 50 millió forint, max. 500 millió forint, konzorcium 
esetén min. 200 millió forint;  
Együttműködési KFI: min. 500 millió forint, max. 1000 millió forint. 

 

Előleg  A megítélt támogatás 50%-a. 
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Kutatásfejlesztési projektekhez 
nyújtott támogatás 

 Ipari kutatás 
 Kísérleti fejlesztés 

ipari kutatás 70% 60% 50% 
ipari kutatás alábbi 
eseteiben: 
 vállalkozások közötti 
együttműködés 

80% 75% 65% 

kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 
kísérleti fejlesztés alábbi 
eseteiben: 
 vállalkozások közötti 
együttműködés 

60% 50% 40% 

Csekély összegű támogatás (de minimis) 
 Projekt előkészítési tevékenység 
 Piacra vitel 
 Projektmenedzsment tevékenység 
 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 
 Általános (rezsi) költségek 

100% 

Regionális beruházási támogatás 
 Új eszközök, gépek beszerzése, új 

technológiai rendszerek 
kialakítása 

 Információs technológiai 
fejlesztés 

 A projekt céljához feltétlenül 
szükséges ingatlan beruházás 

Észak-Magyarország, 
Észak-Alföld, Dél-Alföld, 

Dél-Dunántúl 
70% 60% nem vehet 

igénybe 

Közép-Dunántúl, 
valamint Pest 
megye egyes 
települései 

55% 45% nem vehet 
igénybe 

Nyugat-Dunántúl 45% 35% nem vehet 
igénybe 

Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30% nem vehet 
igénybe 

 
 



Ki pályázhat? 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok; 
a) amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként 
való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 
kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum 3 fő volt 
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 
d) amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá. 
 
2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel 
rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek 
a) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel 
rendelkező intézményei, amennyiben azok kutató-tudásközvetítő 
szervezetnek minősülnek. 
b) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok 
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 
 
3. Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 
Amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint 
kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 
 
Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés, de 
budapesti székhelyű cég vidéki telephelye igényelhet támogatást!!! 

 

Támogatható 
tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek:  

 Kísérleti fejlesztés (min. 50%) 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Ipari kutatás 
 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek 

kialakítása 
 Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés 
 A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás 
 Projekt előkészítési tevékenység  
 Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében 

kizárólag a konzorciumvezetőnél) 
 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása  
 Általános (rezsi) költségek 
 Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I 

eredmény kapcsán jelen  
 

Kizáró okok 

 
 a vállalkozás nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 



 saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év évben negatív volt; 

 az igényelt támogatás nem lehet több, mint a legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év árbevétel összege; 

 akinek, vagy amely vállalkozásnak a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti 
év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

 a vállalkozással szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), 
illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási 
eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában, 

 nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési 
és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével  

 a vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és 
innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati 
felhívás - tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban 
részesült. 

 

Biztosíték  Biztosítéknyújtási kötelezettség nincs! 

 

Támogatás 
formája 

Vissza nem térítendő támogatás! 

 
Projekt 
megvalósítási ideje 

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően max. 36 hónap.  

 

Beadási határidő 

A pályázatok elbírálása kétlépcsős: 
 
I. Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az 
SZTNH-hoz: 
1. szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.  
2. szakasz: 2021. július 1. - 2021. július 30.  
3. szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30. 
 
II. A támogatási kérelmek benyújtása: 
1. szakasz: 2021. március 1. - 2021. április 30. 
2. szakasz 2021. szeptember 1. - 2021. október 29. 
3. szakasz 2022. január 17. - 2022. március 2. 
 
Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban 
előminősített kérelmek nyújthatók be. 

 


