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 Prototípus, termék-, technológia- és 

szolgáltatásfejlesztés 

 

 

Pályázat kódja VEKOP-2.1.7-15 

Keretösszeg 6 Mrd Ft 

Támogatási összeg 

Min. egy lezárt üzleti évvel rendelkező 
pályázók: 10–80 millió Ft 
Lezárt üzleti évvel nem rendelkező 
pályázók: 10–50 millió Ft 

Intenzitás 35–70% 

Pályázók köre  Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Területi szűkítés 
Kizárólag Budapest és Pest megye területén 
megvalósuló fejlesztés támogatott. 

Beadás kezdete 2016. június 13. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Kísérleti fejlesztés, 
 eszközbeszerzés, 
 immateriális javak beszerzése,  
 projektelőkészítési tevékenység,  
 projektmenedzsment tevékenység, 
 iparjogvédelmi tevékenység,  
 hazai vagy külföldi kiállításon vagy 

vásáron való részvétel, piacra jutás. 

Ágazati szűkítés Annex 

VTSZ, TESZOR lista - 
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Pályázók köre: 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az 
EVA hatálya alá. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 

VEKOP-2.1.7-15 felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő 
részére, amely számára a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) 
felhívás keretéből az adott naptári évben már került megítélésre támogatás. Amennyiben a 
támogatást igénylő rendelkezik a két felhívás bármelyikében megítélt támogatással, akkor 
nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet jelen felhívásra a támogatás évében. 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely 50 millió forint feletti 
támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége 
meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági 
társaságok esetében nem releváns). 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Kísérleti fejlesztés (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a): a meglévő 
tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem 
megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások 
vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások 
vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó 
tevékenységek is. 

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások 
prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen 
termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő 
tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a 
véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide 
tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek 
kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk 
túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos 
változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, 
szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások 
fejlesztésnek minősülnek. 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 

 Projekt előkészítési tevékenység 

 Projektmenedzsment  

 Iparjogvédelmi tevékenység támogatása  

 Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás 
tevékenység támogatása  

 Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység 

Regionális beruházás keretében: 

 Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A 
tevékenység önállóan nem támogatható. 

 Immateriális javak beszerzése: harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és 
egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi 
termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci 
feltételeknek megfelelően került sor. Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak 
beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, 
meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a 
létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő 
létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, 
valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került 
vagy bezárásra került volna. 

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt 
elszámolható költségeinek 20%-a): a külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti 
tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő 
innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy 
folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési 
költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz). 

 

Területi korlátozás:  

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-
magyarországi régió területén (Budapesten vagy Pest megyében) lévő székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. 
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Támogatás összege:  

 Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt 
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 
80 millió forint. 

 Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt 
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, a 
támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint. 

 

Projekt maximális összköltsége:  

 Nem releváns 

 

Előleg mértéke:   

  Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke: 

a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt 
támogatási összegének 75%-a, 

b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt 
támogatási összegének 40%-a. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 
Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés 
hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

Határidő:  

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-ától 2018. június 13-áig lehetséges. Az 
alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra: 

2016. július 15. 

2016. szeptember 12. 

2016. december 12 

2017. március 13. 
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2017. június 27. 

2017. december 31. 

2018. június 13. 

 

Támogatási intenzitás:  
 

Támogatási kategória 

 

Mikro- és 
kisvállalkozás 

 

Közép-
vállalkozás 

Kísérleti fejlesztés  45% 35% 

Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az eredmények terjesztése  60% 50% 

Csekély összegű (de minimis) támogatás  
 

70% 

 

Regionális 
beruházási 
támogatás  

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, 
Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, 
Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, 
Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, 
Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, 
Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, 
Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, 
Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, 
Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, 
Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, 
Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, 
Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, 
Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, 
Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, 
Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, 
Verseg és Zebegény településeken 

55% 45% 

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár 
településeken 

40% 30% 

Budapest, és Pest megye 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 25. §-ban fel nem sorolt települései 

0% 0% 

Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás  

50% 
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Elszámolható költségek mértéke: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó 
költségek  

10% 

Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve 
közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)  

5% 

Közbeszerzés költsége  1% 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek  2,5% 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  0,5% 

Tanácsadási szolgáltatások költsége  20% 

Általános (rezsi) költségek  1% 

Költségtípus 

Maximális mértéke a 
kutatás-fejlesztési 

projekthez nyújtott 
támogatás elszámolható 
költségeire vetítve (%) 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

50% 

Költségtípus 
Minimális mértéke az összes 

elszámolható költségre 
vetítve (%) 

Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével 
kapcsolatban felmerült költségek 

40% 

 
Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 
tervezhető/számolható el. 

Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 1.000.000 Ft/hó személyi 
jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el. 

A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 
tervezhető/számolható el. 

 

 


