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Összefoglaló 

Iparjog 

 

GINOP-2.1.3-15 

 

A pályázat célja 

 

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, 

költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező 

nonprofit gazdasági társaságok részére, magyar szellemi alkotások hazai és külföldi 

iparjogvédelmi oltalmának megszerzése érdekében. 

 

Benyújtás határideje: 

 

2015. szeptember 24- től 2017. szeptember 25-ig lehetséges. 

 

Támogatás összege: 

 

Minimum 1 000 000 Ft – maximum 6 000 000 Ft 

 

A támogatás mértéke: 

 

Maximum 100% 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

 

24 hónap, maximum 1 mérföldkövet szükséges tervezni 

 

Előleg: 

Nincs lehetőség előleg igénylésére. 

 

Pályázók köre: 

 

- Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és 

középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, 

telephelyei; Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, 

jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási 

kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a 

támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, 

innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.  

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei; 

- jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság. 
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 Konzorciumi formában nincs lehetőség a támogatási kérelem benyújtására. 

Nem nyújtható támogatás azon pályázók részére: 

- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban,  

- amelynek a 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,  

- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában,  

- amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

- amely támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján 

meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott naptári 

évben már részesült támogatásban, 

- ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, az alábbiak szerint:  

- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat 

adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, - ha a támogatást 

igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító szakmai 

kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt 

megvalósítására, 

- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat 

adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) 

projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, 

teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja, 

- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység 

végzésére, 

- ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy 

külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, 

- ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű 

készpénzes kiegyenlítés révén történik.  

- a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 

feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,  

-  elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 

-  azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához 

vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben - a támogatás összege az elsődleges 

termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára 
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vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy - a támogatás az elsődleges termelőknek 

történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,  

-  exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,  

-   ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,  

-  azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,  

-  olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,  

-  a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző 

vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

 

Támogatható tevékenységek: 

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem 

támogatható) 

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: 

- Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási 

szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, 

amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.  

- Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy 

formatervezési mintaoltalom) megtétele;  

- Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy 

formatervezési mintaoltalom) megtétele;  

- A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;  

- Európai szabadalom hatályosítása; f. A támogatási igény benyújtásától számított 

maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy 

formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek 

III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos 

tevékenységek 

A projekt területi korlátozása 

 

 A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie 

 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

 

Elszámolható költségek: 

 

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások költségei 

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek 

- Hazai oltalomszerzés 

- Külföldi oltalomszerzés 

III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos 

költségek 


