
Program megnevezése Konstrukció megnevezés Kód Támogatható tevékenységek Pályázók köre Támogatási összeg (Ft) Intenzitás Benyújtási határidő
Rendelkezésre álló 

forrás ( millió Ft)

GOP 1.3.1.A 21 000

KMOP 1.1.4.A 6 000

Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

technológiai innovációjának támogatása
GOP 1.3.1.B

Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének 

támogatására, eszközbeszerzésre, infrastrukturális

és ingatlan beruházásra, információs technológia 

fejlesztésére, piacra jutás támogatására, 

iparjogvédelemmel

kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni.

Jogi személyiségű és jogi 

személyiség nélküli gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, 

amelyek akkreditált

innovációs klaszter címet 

elnyert klaszter tagvállalatai.

min.15 millió-max.500 millió 55% 2011. márc. 1.-től 12 000

GOP 1.3.1.C 27 000

KMOP 1.1.4.B 1 000

Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése,

különös tekintettel a matematikai, 

természettudományi,

műszaki és informatikai képzésekre és azok 

fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

képzési programok fejlesztésére, felsőoktatáshoz 

kapcsolódó tartalmak modernizációjára, hazai képzések 

idegen nyelvű

hozzáférésének megteremtésére, külföldi intézményekkel 

indítandó, közös diplomát adó képzések kidolgozására,

külföldi intézmények képzéseinek hazai adaptációjára, a 

tananyagkészítők felkészítésére, a tananyagot használó 

felsőoktatási oktatók képzésére, kapcsolódó információs 

és kommunikációs

technológiák fejlesztésére, oktatási segédanyag-

fejlesztésre és szolgáltatás vásárlására.

Államilag elismert 

felsőoktatási intézmények és 

azok konzorciumai, illetve 

konzorciumi tagok lehetnek

egyesületek, alapítványok, 

non-profit szervezetek, 

könyvkiadók.

min.20 millió-max.200 millió 95% 2011. márc. 1.-től 2 870

Kutatási Projektek és kutatási szolgáltatások 

támogatása 

A Közép-Magyarországi régióban

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR

Kutatásfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai dokumentum 

kidolgozásá-

ra, a szellemi potenciál fejlesztésével kapcsolatos 

tevékenységekre, kiemelt ku-

tatási területeken projektek meghatározására, azok 

részletes tervezésére, az intézményi kapcsolatrendszer 

fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekre, kutatási 

hálózatok megszervezésére, az együttműködések jogi 

és pénzügyi hátterének kialakítására, a kialakított kutatási 

szervezet(ek) jövőképének kidolgozására.

Államilag elismert 

felsőoktatási intézmények és 

azok konzorciumai.

min.750 millió-max.2000 millió 95% 2011. márc. 1.-től 2 800

Tudomány-Innováció Program

Vállalatok komplex technológiai

innovációjának támogatása

Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének 

támogatására, eszközbeszerzésre, információs

technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, 

iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet

támogatást igényelni.

Jogi személyiségű és jogi 

személyiség nélküli gazdasági 

társaságok, szövetkezetek 

pályázhatnak

min.15 millió-max.500 millió

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása

mikro-, kis- és középvállalkozások részére

Újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának 

bevezetése a termelés folyamataiba, és

az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni 

lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel

kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának 

támogatására.

Jogi személyiségű és jogi 

személyiség nélküli gazdasági 

társaságok, egyéni 

vállalkozók, szövetkezetek.

mikro-, kis- és közepes 

vállalkozás

min.5 millió-max.25 millió 65%

2011. márc. 1.-től

2011. márc. 1.-től

45%


