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EU & State Aid – Non-refundable subsidies

Vissza nem térítendő támogatási lehetőségek
vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs
beruházási céljainak ösztönzésére

Non-refundable subsidy opportunities aimed at
encouraging companies’ R&D&I related
investment goals

A kutatás-fejlesztés és innováció

ösztönzése Magyarországon kiemelt

prioritásnak minősül. Kutatás-fejlesztési

beruházások megvalósításához számos

vissza nem térítendő támogatási

lehetőség érhető el Európai Uniós és

állami források bevonásával.

Összefoglalónk vázolja a nagyvállalatok

kutatás-fejlesztési beruházásaihoz

elérhető támogatási lehetőségek főbb

típusait.

Kutatás-fejlesztési támogatási

lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseivel

forduljon Lőcsei Tamáshoz (tel:

+36 1 461 9358; e-mail:

tamas.locsei@hu.pwc.com) vagy Kis

Tündéhez (tel: +36 1 461 9472; e-mail:

tunde.kis@hu.pwc.com).

Promoting research and development

activities are top priorities in Hungary. In

order to support these activities a

number of subsidy options are offered

from EU and state funds.

Our summary outlines the available

subsidy options for large companies in

the field of R&D&I.

Should you have any questions related

to the R&D related subsidy opportunities,

please contact Tamás Lőcsei (tel:

+36 1 461 9358; e-mail:

tamas.locsei@hu.pwc.com) or Tünde Kis

(tel: +36 1 461 9472; e-mail:

tunde.kis@hu.pwc.com).
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Tudja-e, hogy …
… kutatás-fejlesztési és

innovációs célú beruházások
megvalósításához számos forrásból
nyerhető vissza nem térítendő
támogatás Magyarországon?

Did you know that…

… Did you know that… there are
non-refundable subsidies in Hungary
for R&D investments, available from
numerous sources?
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK - 2009. NOVEMBER

Konstrukció A támogatás célja
Keretösszeg
(2009-2010)

Támogatható tevékenységek Támogatás összege, intenzitása Határidő

Gazdaságfejlesztési Operatív Program: Piacorientált K+F támogatás (1. prioritás)

Piacorientált K+F tevékenység
támogatása
GOP-2009-1.1.1.

K+F tevékenység támogatása, amely
magas értéket képviselő prototípus
létrejöttét eredményezi.

14,8 mrd Ft
Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés agrár,
műszaki, orvosi és természettudományi
területeken.

25-300 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
75%

2009.08.31. -
2010.01.04.

K+F központok fejlesztése
GOP-2009-1.1.2.

Már létező és innovációs eredménnyel
rendelkező K+F központok
megerősítése. (KKK, RET)

3,3 mrd Ft
Ipari kutatás,
Kísérleti fejlesztés,
Marketing.

400-1000 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
50%

2009.08.31.-
2010.07.05

Akkreditált innovációs klaszterek
támogatása
GOP-2009-1.2.1.

Piaci potenciállal bíró együttműködések
komplex támogatása, közös innovációs
projektek generálása.

16,5 mrd Ft
Kísérleti fejlesztés és hozzá kapcsolódó
infrastrukturális és ingatlan beruházás,
marketing.

250-1500 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
65%

2009.08.31.-
2010.08.30.

Innovációs és technológiai parkok
támogatása
GOP-2009-1.2.2.

Pólusvárosokban K+F központok
kialakítása.

8,9 mrd Ft
K+F célú infrastrukturális és ingatlan
beruházás, eszközbeszerzés, licenc, know-
how beszerzés, menedzsment költségek.

1000-5000 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
50%

2009.08.03.-
2010.12.31.

Vállalati innováció támogatása
GOP-2009-1.3.1.

Meglévő K+F eredményre épülő új, vagy
jelentősen javított termék, szolgáltatás
piaci bevezetésének támogatása.

11,6 mrd Ft
Kísérleti fejlesztés,
KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége,
Marketing.

15-350 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
45%

2009.03.16.-
2010.02.15.

Vállalati K+F kapacitás erősítése
GOP-2009-1.3.2.

K+F munkahelyek és infrastruktúra
fejlesztése.

6,36 mrd Ft

Alapkutatás,
Ipari kutatás,
Kísérleti fejlesztés, és a hozzájuk
kapcsolódó ingatlan és infrastrukturális
beruházás.

200-1500 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
100%

2009.08.31.-
2010.07.05.

Vállalkozások beszállítói és
technológiai innovációs
tevékenységének fejlesztése
GOP-2009-1.3.3.

Hazai vállalkozások megerősítése annak
érdekében, hogy stratégiai vagy
innovációs partnerré, beszállítóvá
váljanak.

2 mrd Ft

Alapkutatás,
Kísérleti fejlesztés és a kapcsolódó
eszközbeszerzés, ingatlan és
infrastrukturális beruházás,
Marketing.

15-400 m Ft,
a végzett tevékenységtől függően max.
50%

2009.03.23.-
2010.02.05.

Egyedi Kormánydöntésen alapuló támogatás

Egyedi Kormánydöntésen alapuló K+F
beruházási célú támogatás

Nemzetgazdasági szempontból
kiemelkedő kutatás-fejlesztési célú
beruházás támogatása, melynél a
beruházás elszámolható összköltsége
minimum 10 millió euró, és az újonnan
létrejött munkahelyek száma legalább
10.

A beruházás üzembe helyezését követő
harmadik év végéig újonnan felvett
munkavállalók kétévi személyi jellegű
ráfordításai, és/vagy a kutatási projekthez
szükséges tárgyi eszközök, immateriális
javak beszerzési költsége.

A maximális támogatási intenzitás a
regionális támogatási térkép alapján
határozható meg.
A támogatás összege a projekt
nemzetgazdaságra gyakorolt hatására
való tekintettel kerül megállapításra.

A tárgyalásos
úton kapható

támogatásra a
jelentkezés
folyamatos.

PricewaterhouseCoopers, EU és Állami támogatások
1077 Budapest, Wesselényi u. 16., www.pwc.com
Lőcsei Tamás, Partner, Tel.:+36-1-461-9358, e-mail: tamas.locsei@hu.pwc.com
Kis Tünde, Senior Manager, Tel.:+36-1-461-9472, e-mail: tunde.kis@hu.pwc.com



 

RESEARCH AND DEVELOPMENT - INNOVATION
NON-REFUNDABLE SUBSIDIES – NOVEMBER 2009

Subsidy scheme Objective
Subsidy

amount for
2009-2010

Subsidized activities
Subsidy amount,

intensity ratio
Deadline

Economic Development Operational Programme – Priority axis 1: R&D and innovation for competitiveness

Support for market oriented R&D
activities
(GOP-2009-1.1.1)

Supporting R&D activities resulting in
high quality prototypes.

HUF 14,8 bln
Industrial research,
Experimental development in the field of
agriculture, technology and medicine

HUF 25-300 mln,
Up to 75% depending on the activity

31.08.2009 –
04.01.2010

“Development of R&D centres”
(GOP-2009-1.1.2)

Strengthening existing and successful
R&D centres (cooperative research
centres, regional knowledge pools)

HUF 3,3 bln
Industrial research,
Experimental development,
marketing

HUF 400-1,000 mln, up to 50%,
depending on the activity

31.08.2009 –
05.07.2010

“Supporting pole innovation clusters”
(GOP-2009-1.2.1)

Supporting joint projects by innovative
enterprises with market potential

HUF 16,5 bln
Experimental development, related
infrastructural and real estate investment,
marketing

HUF 250-1,500 mln, up to 65%,
depending on the activity

31.08.2009 –
30.08.2010

“Supporting innovation and technology
parks”
(GOP-2009-1.2.2)

Establishing R&D centres in the main
pole cities

HUF 8.9 bln

R&D-related infrastructural and real estate
investment, acquisition of equipment,
licences and know-how, management
costs

HUF 1,000-5,000 mln, up to 50%,
depending on the activity

03.08.2009 –
31.12.2010

“Promoting corporate innovation”
(GOP-2009-1.3.1)

Supporting innovative corporate activities
resulting in the creation of a new or
significantly improved product

HUF 11,6 bln
Experimental development,
marketing

HUF 15-350 mln,
up to 45%, depending on the activity

16.03.2009-
15.02.2010

“Support for corporate R&D capacity”
(GOP-2009-1.3.2)

Strengthening R&D by creating new
R&D jobs and infrastructure

HUF 6,36 bln
Industrial research,
Experimental development and related
infrastructural and real estate investment

HUF 200-1,500 mln,
up to 100%, depending on the activity

31.08.2009 –
05.07.2010

“Developing companies’ supply and
technological innovation capabilities”
(GOP-2009-1.3.3)

Strengthening domestic enterprises in
order to boost their capabilities as
innovation partners and suppliers

HUF 2 bln

Experimental development,
equipment purchases and infrastructural
investment,
marketing

HUF 15-400 mln,
up to 50%, depending on the activity

23.03.2009-
05.02.2010

Individual cash incentive subject to Governmental decision

Individual cash incentive for R&D
related investments

Supporting the R&D investments with
high impact on national economy, where
the eligible costs are above EUR 10 mln
and the number of newly created
workplaces exceeds 10.

Personnel-related expenses incurred for 24
months for each employee employed in a
new job established within three years after
the investment was put into operation,
Asset-related costs (tangible and intangible
assets.

The maximum aid intensity is based on the
regional aid map. The amount of the aid is
determined individually, based on the
impact on the national economy.

Continuous
application for
the negotiation

process.
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