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Rendkívüli HírAdó
Megjelent az új K+F versenyképességi
és kiválósági együttműködéseket
támogató pályázati felhívás
Tájékoztatjuk, hogy 2015. szeptember 30-án megjelent a „K+F versenyképességi és kiválósági
együttműködések” (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) pályázati kiírás 50 milliárd forint keretösszeggel.

A közép-magyarországi régió területén kívül megvalósítandó K+F projektekhez 4 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatás is elnyerhető. Támogatási kérelem konzorciumként nyújtható be 2015. november 30tól 2017. november 30-ig.
Pályázhatnak KKV-k, nagyvállalatok, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági
társaságok, költségvetési szervek, illetve jogi személyiséggel rendelkező intézményeik és egyházi
felsőoktatási intézmények. Alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés mellett támogathatóak a kutatási
infrastruktúrán végrehajtott beruházások, projekt előkészítés és projektmenedzsment, illetve a piacra
jutáshoz kapcsolódó tevékenységek.
A korábbi VKSZ és hasonló kiírásokban szerzett tapasztalatainkra támaszkodva szakértőink örömmel
állnak rendelkezésükre.
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