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2015. június 

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) – munkadokumentum 
Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás 

Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit (12 feltétel / 1–12. cikk), MAJD ezt követően a kutatás-fejlesztési és 
innovációs támogatásra vonatkozó feltételeket kell ellenőrizni.  
 

A. Általános alkalmazási feltételek 
 

 ÁLTALÁNOS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGI FELTÉTELEK A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 
1. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása ((2) bekezdés)  
Nem alkalmazható a következőkre: 
• Azon kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok, amelyek esetében az 

átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió EUR-t, a 
hatálybalépésüket követő hat hónaptól (e rendelet hosszabb időszakra továbbra is 
alkalmazható e támogatási programok bármelyikére, miután a Bizottság megvizsgálta 
a tagállam által a Bizottságnak a program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon 
belül bejelentett vonatkozó értékelési tervet);  

• A fent említett támogatási programok módosításai, kivéve azokat a módosításokat, 
amelyek nem befolyásolhatják a támogatási program e rendelet értelmében vett 
összeegyeztethetőségét vagy nem befolyásolhatják jelentősen a jóváhagyott értékelési 
terv tartalmát; 

• Exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása;  
• Az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás. 
1. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása ((3) bekezdés)  
• Halászat és akvakultúra* (az 1379/2013/EU rendeletben foglaltak szerint), kivéve a 

kkv-k részére nyújtott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatást; 
• Elsődleges mezőgazdasági termelés*, kivéve a kkv-k részére nyújtott kutatás-

fejlesztési és innovációs támogatást. 
* Amennyiben egy vállalkozás az e rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
tevékenykedik, úgy e rendelet csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre 
tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a tagállamok biztosítják, 
hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek a támogatásban. 
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1. cikk – A Deggendorf-szabály által érintett vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Nem alkalmazható olyan támogatási programokra, amelyek nem zárják ki kifejezetten 
egyedi támogatás kifizetését azon vállalkozások számára, amelyekkel szemben valamely 
támogatás visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozat van érvényben, amely a 
támogatást jogellenesnek/összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és nem alkalmazható az 
ilyen vállalkozás számára nyújtott ad hoc támogatásra. 
1. cikk – Nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Nem alkalmazható a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásra.   

1. cikk – Az uniós jogot sértő támogatási intézkedések kizárása ((5) bekezdés)  
Nem alkalmazható olyan állami támogatási intézkedésekre, amelyek szükségképpen az 
uniós jog megsértését vonják maguk után, különös tekintettel a következőkre: 
a) ahhoz a feltételhez kötött, hogy a kedvezményezett székhelye az adott tagállamban 
legyen vagy a kedvezményezett elsődlegesen abban a tagállamban végezze üzleti 
tevékenységét; Megengedett az a követelmény, hogy a kedvezményezett a támogatás 
kifizetésének időpontjában telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzen a támogatást 
nyújtó tagállamban; 
b) ahhoz a feltételhez kötött, hogy belföldön előállított termékeket, illetve belföldi 
szolgáltatásokat vegyen igénybe; 
c) korlátozza a kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és 
innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsák. 
4. cikk – Egyedi bejelentési határértékek  
Nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek meghaladják a következőket: 
• Kutatás-fejlesztés: 

i. Ha túlnyomórészt alapkutatás: vállalkozásonként és projektenként 40 millió EUR; 
ha az elszámolható költségek több mint fele az alapkutatáshoz tartozó 
tevékenységekkel kapcsolatban merül fel; 

ii. Ha túlnyomórészt alkalmazott kutatás: vállalkozásonként és projektenként 20 millió 
EUR; ha az elszámolható költségek több mint fele az alkalmazott kutatás 
kategóriájába, vagy együttesen véve az alkalmazott kutatás és az alapkutatás 
kategóriájába tartozó tevékenységekkel kapcsolatban merül fel; 
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iii. Ha túlnyomórészt kísérleti fejlesztés: vállalkozásonként és projektenként 15 millió 
EUR; ha az elszámolható költségek több mint fele a kísérleti fejlesztéshez tartozó 
tevékenységekkel kapcsolatban merül fel;  

iv. Ha a projekt EUREKA-projekt, vagy ha a projektet (az EUMSZ 185. vagy 187. 
cikke alapján létrehozott) közös vállalkozás hajtja végre: az i–iii. alpontban említett 
összeg a kétszeresére emelkedik. 

v. Ha a kutatás-fejlesztési projektekhez a támogatást visszafizetendő előleg 
formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában 
fejeznek ki), és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális 
megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a 
támogatás odaítélésekor irányadó leszámítolási kamatláb szerint számított kamattal 
megnövelve kerül visszafizetésre: az i–iv. alpontban említett összeg 50 %-kal 
emelkedik; 

vi. Kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott 
támogatás esetében: tanulmányonként 7,5 millió EUR; 

• Kutatási infrastruktúrák: infrastruktúránként 20 millió EUR; 
• Innovációs klaszterek: klaszterenként 7,5 millió EUR; 
• Kkv-knak nyújtott innováció: vállalkozásonként és projektenként 5 millió EUR; 
• Eljárási és szervezési innováció: vállalkozásonként és projektenként 7,5 millió EUR. 
A határértékek nem kerülhetők meg a támogatási programok vagy támogatási projektek 
mesterséges felosztásával. 
5. cikk – A támogatás átláthatósága   
Csak átlátható támogatások mentesíthetők. A következők tekintendők átláthatónak: 
• Vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás; 
• Kölcsön (amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása a támogatás 

odaítélésekor irányadó referencia-kamatláb alapján történik); 
• Kezességvállalás  

(a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági közleményben 
megállapított mentesülési díj alapján történik  

vagy  
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a bruttó támogatási egyenértéket a kezességvállalásról szóló bizottsági közlemény 
alapján a végrehajtást megelőzően elfogadták és a jóváhagyott számítási módszertan 
kifejezetten vonatkozik az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásához 
kapcsolódó, szóban forgó kezességvállalás-típusra és az alapul szolgáló ügylettípusra); 

• Adókedvezmény (amennyiben felső korlátot határoznak meg, amely biztosítja, hogy 
ne lépjék túl a határértéket); 

• Visszafizetendő előleg (amennyiben a visszafizetendő előleg teljes névértéke nem 
haladja meg az e rendelet alapján alkalmazandó küszöbértékeket, vagy ha az 
intézkedés végrehajtását megelőzően megtörtént a visszafizetendő előleg bruttó 
támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertan bejelentése és 
Bizottság általi jóváhagyása). 

6. cikk – Ösztönző hatás   
A támogatás csak akkor mentesíthető, ha ösztönző hatással bír: 
• A kedvezményezett a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka 

megkezdését megelőzően támogatási kérelmet nyújtott be az érintett 
tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő 
információkat: 
- a vállalkozás neve és mérete, 
- a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt, 
- a projekt helyszíne, 
- az elszámolható költségek jegyzéke, 
- a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, 

visszafizetendő előleg, tőkeinjekció vagy egyéb) és a projekthez szükséges állami 
finanszírozás összege. 

• Nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás: a fentieken túl a tagállam az 
adott támogatás nyújtását megelőzően ellenőrizte, hogy a kedvezményezett 
dokumentációjának tanúsága szerint a következők közül egy vagy több érvényesül: 
- a támogatás következtében lényegesen kibővült a projekt/tevékenység hatóköre, 

vagy 
- a támogatás következtében lényegesen nőtt a kedvezményezett által a 

projektre/tevékenységre fordított teljes összeg, vagy 
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- a támogatás következtében lényegesen felgyorsult az érintett projekt/tevékenység 
megvalósítási üteme. 

Kivételek 
• Adókedvezmények, amennyiben: 

- az intézkedés objektív kritériumok alapján, további tagállami mérlegelési jogkör 
gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát, és 

- az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott projekttel 
vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna, kivéve az 
adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási programok esetében, 
amennyiben a tevékenységre adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi 
támogatási programok vonatkoztak.  

 
7. cikk – Elszámolható költségek  

• A támogatási intenzitás kiszámításához a számadatokat az adók és egyéb 
illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. 

• Vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtott támogatás esetében: a 
támogatás összegének a bruttó támogatási egyenértéket kell tekinteni. 

• A több részletben kifizetett támogatást a támogatás nyújtásának időpontjára számított 
jelenértékre kell diszkontálni az akkor alkalmazandó leszámítolási kamatláb alapján 
(ugyanez vonatkozik az elszámolható költségekre; a támogatás nyújtásakor irányadó 
leszámítolási kamatlábbal).  

• Adókedvezmény formájában nyújtott támogatás részleteit az adókedvezmények 
érvényesítésének különböző időpontjaiban irányadó leszámítolási kamatlábbal kell 
diszkontálni. 

• Amennyiben a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a 
bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az 
elszámolható költségek százalékában fejeznek ki), és amennyiben az intézkedés 
biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, 
sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás nyújtásakor irányadó 
leszámítolási kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre, a 
maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető. 
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• Elszámolható költségek és dokumentáció: Az elszámolható költségeket világos, 
konkrét és aktuális dokumentumokkal kell alátámasztani. 

8. cikk – Támogatáshalmozás  
• A határértékek és maximális támogatási intenzitások tekintetében a támogatás 

teljes összegét figyelembe kell venni ((1) bekezdés), 
• Amennyiben az uniós finanszírozás (amely nem tartozik a tagállam ellenőrzése alá) 

állami támogatással párosul, csak ez utóbbit kell figyelembe venni annak 
meghatározásakor, hogy teljesülnek-e a bejelentési határértékek és a maximális 
támogatási intenzitások vagy a maximális támogatási összegek, feltéve, hogy az 
ugyanazon elszámolható költségekkel kapcsolatban nyújtott állami finanszírozás teljes 
összege nem haladja meg az uniós jog alkalmazandó szabályaiban foglalt 
legkedvezőbb finanszírozási arányt ((2) bekezdés). 

• A mentesített támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel 
rendelkező állami támogatással halmozható ((3) bekezdés, a) pont). 

• A mentesített támogatás nem halmozható olyan egyéb állami támogatással, amely 
részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik, 
amennyiben a halmozás az érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási 
intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez vezet ((3) bekezdés, b) pont). 

• Az általános csoportmentességi rendelettel mentesített állami támogatás nem 
halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély 
összegű támogatással, amennyiben a halmozás az általános csoportmentességi rendelet 
III. fejezetében megállapított támogatási intenzitás túllépéséhez vezetne ((5) 
bekezdés). 

 

9. cikk – Közzététel és információszolgáltatás   
• A következő információk nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami támogatási 

honlapon való közzététele ((1) bekezdés): 
a) összefoglaló adatok (lásd a 11. cikket) vagy egy azokhoz vezető internetes link; 
b) minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege (lásd a 11. cikket) vagy a teljes 

szöveghez vezető internetes link; 
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c) minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó 
információk (lásd a III. mellékletet). 

Az európai területi együttműködés projektjeinek nyújtott támogatások tekintetében az 
e bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell közzétenni, 
amelyben az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkében 
meghatározott érintett irányító hatóság működik. A részt vevő tagállamok 
határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük a saját területére irányuló támogatási 
intézkedésekről nyújt információt a honlapján. 

• Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok, valamint a 16. és 
a 21. cikk hatálya alá tartozó támogatási programok esetében (kivéve azon kkv-kat, 
amelyek még egyetlen piacon sem végeztek kereskedelmi értékesítést) akkor 
tekinthetők teljesültnek az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételek, ha a 
tagállamok az egyedi támogatási összegekre vonatkozóan előírt információkat az 
alábbi tartományokban teszik közzé (millió EUR) ((2) bekezdés): 
- 0,5–1, 
- 1–2, 
- 2–5, 
- 5–10, 
- 10–30, és 
- 30 vagy több. 

• Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat szabványos formában kell 
feltüntetni és hozzáférhetővé tenni (lásd a III. mellékletet), lehetővé téve hatékony 
keresési és letöltési funkciók használatát. Az (1) bekezdésben említett információkat a 
támogatás nyújtásának napjától számított 6 hónapon belül, illetve adókedvezmény 
formájában megvalósuló támogatási programok esetében az adóbevallás 
esedékességének időpontjától számított 1 éven belül kell közzétenni, és az 
információknak a támogatás nyújtásának napjától számított legalább 10 évig 
elérhetőnek kell lenniük ((4) bekezdés). 

• A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül 
(vagyis 2016.07.01-ig) megfelelnek az e cikkben foglalt rendelkezéseknek ((6) 
bekezdés). 
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A fogalommeghatározásokat lásd: 2. cikk (felhívjuk figyelmüket a nehéz helyzetben lévő vállalkozások fogalmának új meghatározására). 
 
Jelentéstétel: 11. cikk 
Ellenőrzés: 12. cikk 
A csoportmentességi kedvezmény visszavonása: 10. cikk 
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B. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás különös feltételei 
 

25. CIKK 
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

 

Támogatásra jogosult tevékenységek  

• Támogatásra jogosult tevékenységek ((2) bekezdés):  
a) alapkutatás; 
b) alkalmazott kutatás; 
c) kísérleti fejlesztés; 
d) megvalósíthatósági tanulmány. 

 

Elszámolható költségek  
• A kutatás-fejlesztési projektnek a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott 

kategóriájához rendelt elszámolható költségei ((3) bekezdés): 
a) Személyi jellegű ráfordítások: kutatók, technikusok és egyéb kisegítő 

személyzet a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig. 
b) Eszközök és berendezések költségei: a projekt céljaira való használatuk 

mértékéig és idejére. Amennyiben ezeket az eszközöket és berendezéseket 
nem használják teljes élettartamuk alatt a projektben, csak a projekt 
időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítások; az általánosan 
elfogadott számviteli elvek alapján. 

c) Épületek és földterület költségei: a projektben való használatuk mértékéig és 
idejére. Épületek: csak a projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési 
ráfordítások; az általánosan elfogadott számviteli elvek alapján. Földterület: 
az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő tőkeköltségek. 

d) A szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett 
megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei, 
valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag 
a projekt céljaira veszik igénybe. 
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e) További általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a 
fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt 
eredményeként merülnek fel. 

• Megvalósíthatósági tanulmány esetében az elszámolható költségek a tanulmány 
költségei ((4) bekezdés). 

Támogatási intenzitás  
• A támogatási intenzitás az egyes kedvezményezettek tekintetében nem 

haladhatja meg a következő mértéket ((5) bekezdés): 
a) alapkutatásnál az elszámolható költségek 100 %-a; 
b) alkalmazott kutatásnál az elszámolható költségek 50 %-a; 
c) kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25 %-a; 
d) megvalósíthatósági tanulmánynál az elszámolható költségek 50 %-a. 

• Többlettámogatások: Az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a 
támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 80 %-áig növelhető a 
következőképpen ((6) bekezdés): 
a) középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 

pedig 20 százalékponttal; 
b) 15 százalékponttal, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül: 

i. a projekt hatékony együttműködést foglal magában: 
- olyan vállalkozások között, amelyek közül legalább egy kkv, vagy a 

projekt legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és az EGT-
megállapodás egy szerződő felénél zajlik, és egyik vállalkozás sem 
viseli az elszámolható költségek több mint 70 %-át, vagy 

- egy vállalkozás és egy vagy több kutató-tudásközvetítő szervezet 
között, amennyiben ez utóbbi az elszámolható költségek legalább 
10 %-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit; 

ii. a projekt eredményeit széles körben terjesztik (konferenciák, publikációk, 
nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú 
szoftverek útján). 

• A megvalósíthatósági tanulmányokra vonatkozó támogatási intenzitás 
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében pedig 
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20 százalékponttal növelhető. 

 
 

26. CIKK 
KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁHOZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek 
((1) bekezdés). 

 

• Amennyiben a kutatási infrastruktúrát egyaránt használják gazdasági, illetve 
nem gazdasági tevékenységek folytatására: az egyes tevékenységekhez 
kapcsolódó finanszírozást, az azokkal járó költségeket és az azokból származó 
bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven 
indokolható számviteli elvek alapján ((2) bekezdés). 

 

• Az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért piaci árat 
számítanak fel ((3) bekezdés). 

 

• Több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon. Az infrastruktúra beruházási költségeit 
legalább 10 %-ban finanszírozó vállalkozások kedvezőbb feltételek mellett 
kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphatnak a beruházási költségekhez 
való hozzájárulásuk arányában; a kedvezményes hozzáférési feltételeket 
nyilvánossá kell tenni ((4) bekezdés). 

 

• Elszámolható költségek: immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló 
beruházási költségek ((5) bekezdés). 

 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 
50 %-át ((6) bekezdés). 

 

• Amennyiben gazdasági és nem gazdasági tevékenységekre vonatkozóan 
egyaránt van állami finanszírozás: ellenőrzési és visszakövetelési 
mechanizmus: annak biztosítása, hogy a támogatás intenzitása akkor se haladja 
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meg az alkalmazandó mértéket, ha a gazdasági tevékenységek részaránya 
nagyobb annál, mint amit a támogatás odaítélésekor terveztek ((7) bekezdés). 

 
 

27. CIKK 
INNOVÁCIÓS KLASZTERRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

 

• Kizárólag az innovációs klasztert működtető jogalany kaphat támogatást ((2) 
bekezdés).  

 

• Nyílt hozzáférés biztosítása a klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez 
és tevékenységeihez több felhasználó számára; átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon. A beruházási költségeket legalább 10 %-ban 
finanszírozó vállalkozások kedvezőbb feltételek mellett kedvezményes 
hozzáférési lehetőséget kaphatnak a beruházási költségekhez való 
hozzájárulásuk arányában; a kedvezményes feltételeket nyilvánossá kell tenni 
((3) bekezdés). 

 

• A klaszter létesítményeinek használatáért és a tevékenységekben való 
részvételért fizetendő díj megállapítása piaci vagy költségalapon történik ((4) 
bekezdés). 

 

Beruházási támogatás  
• Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás 

nyújtható. Az elszámolható költségek: immateriális javakra és tárgyi 
eszközökre irányuló beruházási költségek ((5) bekezdés). 

 

• A beruházási támogatás támogatási intenzitása: nem haladhatja meg az 
elszámolható költségek 50 %-át. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) 
pontja szerinti területeken található innovációs klaszter esetében 15 
százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti 
területeken található innovációs klaszter esetében pedig 5 százalékponttal 
növelhető ((6) bekezdés). 
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Működési támogatás  
• Időtartam: Az innovációs klaszterre nyújtott működési támogatás időtartama 

nem haladhatja meg a tíz évet ((7) bekezdés). 
 

• A működési támogatás elszámolható költségei: a következőkhöz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítások és adminisztratív költségek (beleértve az általános 
költségeket) ((8) bekezdés): 

a) Az együttműködés és információmegosztás elősegítésére, illetve a specializált, 
személyre szabott üzleti szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására 
szolgáló klaszterélénkítés; 

b) Az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, 
valamint a klaszter ismertségének növelése érdekében végzett 
marketingtevékenység; 

c) A klaszter létesítményeinek kezelése; az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és 
nemzetközi együttműködés támogatására szolgáló képzési programok, 
műhelytalálkozók és konferenciák szervezése. 

 

• A működési támogatás támogatási intenzitása a támogatásnyújtás 
időszaka alatt nem haladja meg az összes elszámolható költség 50 %-át 
((9) bekezdés). 

 

 
28. CIKK 

KKV-KNAK NYÚJTOTT INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁS 
A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

 

• Elszámolható költségek ((2) bekezdés):  
a) szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, 

érvényesítésének és védelmének költségei; 
b) olyan, kutató-tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, 

magasan képzett munkaerő költségei, aki kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységeken, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott munkakörben 
dolgozik, és nem a személyzet más tagjait helyettesíti; 
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c) innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei. 
• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 

50 %-át ((3) bekezdés). 
• Az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás 

sajátos esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100 %-ára 
növelhető feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs 
tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem 
haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t ((4) bekezdés). 

 

 
29. CIKK 

ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZÉSI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA 
A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

• Nagyvállalkozásnak nyújtott támogatás: csak akkor, ha a nagyvállalkozás 
a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kkv-kkal, és 
ha az összes elszámolható költség legalább 30 %-át az együttműködő 
kkv-k viselik ((2) bekezdés). 

• Elszámolható költségek ((3) bekezdés): 
a) Személyi jellegű ráfordítások; 
b) az eszközök, berendezések, épületek és földterületek költségei, a projektben 

való használatuk mértékéig és idejére; 
c) A szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett 

megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak 
költségei; 

d) További általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a 
fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a 
projekt eredményeként merülnek fel. 

• A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetében nem haladja meg az 
elszámolható költségek 15 %-át, kkv-k esetében pedig az elszámolható 
költségek 50 %-át ((4) bekezdés). 
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30. CIKK 
A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA-ÁGAZATBAN NYÚJTOTT KUTATÁS-

FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

• A támogatott projektnek az érintett ágazat vagy alágazat valamennyi 
vállalkozása szempontjából jelentőséggel kell bírnia ((2) bekezdés). 

• A projekt megkezdésének időpontja előtt az interneten közzé kell tenni a 
következő információkat ((3) bekezdés): 
a) a támogatott projekt megvalósításának ténye; 
b) a támogatott projekt céljai; 
c) a támogatott projekt várható eredményei közzétételének hozzávetőleges 

időpontja és az interneten való közzététel helye; 
d) utalás arra, hogy a támogatott projekt eredményei térítésmentesen 

rendelkezésre állnak majd az érintett ágazatban vagy alágazatban működő 
valamennyi vállalkozás számára. 

• A támogatott projekt eredményeit a támogatott projekt befejezésének 
időpontjától kezdődően, vagy attól az időponttól kezdődően, amikor az említett 
eredményekre vonatkozóan bármely meghatározott szervezet tagjait 
tájékoztatják – amelyik először bekövetkezik –, közzé kell tenni az interneten. 
Az eredményeket a támogatott projekt befejezésének időpontjától kezdődően 
legalább öt éven keresztül hozzáférhetővé kell tenni az interneten ((4) 
bekezdés). 

• A támogatást közvetlenül a kutató-tudásközvetítő szervezet részére kell 
nyújtani, és a támogatás nem foglalhat magában halászati vagy 
akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba 
hozatalával foglalkozó vállalkozás részére nyújtott, a kutatással össze 
nem függő közvetlen támogatást ((5) bekezdés). 

 



FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 
 

Ez az ellenőrző lista nem az Európai Bizottság hivatalos dokumentuma. A lista hasznos kiegészítő eszköznek bizonyulhat a 2014. 
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a csoportmentességi rendelet) alkalmazásához, azonban nem helyettesíti azt. A 
rendelet által nyújtott, bejelentés alóli mentesség kizárólag a rendelet rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés esetén 
alkalmazható. 
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• 6. Az elszámolható költségek: a 25. cikk (3) bekezdésében előírt költségek ((6) 
bekezdés): 
a) Személyi jellegű ráfordítások: kutatók, technikusok és egyéb kisegítő 

személyzet a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig. 
b) Eszközök és berendezések költségei: a projekt céljaira való használatuk 

mértékéig és idejére. Amennyiben ezeket az eszközöket és berendezéseket 
nem használják teljes élettartamuk alatt a projektben, csak a projekt 
időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítások; az általánosan 
elfogadott számviteli elvek alapján. 

c) Épületek és földterület költségei: a projektben való használatuk mértékéig 
és idejére. Épületek: csak a projekt időtartamának megfelelő 
értékcsökkenési ráfordítások; az általánosan elfogadott számviteli elvek 
alapján. Földterület: az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő 
tőkeköltségek. 

d) A szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett 
megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak 
költségei, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha 
azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe. 

e) További általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a 
fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a 
projekt eredményeként merülnek fel. 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 
100 %-át ((7) bekezdés). 

 


