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 HAZAI VÁLLALKOZÁSOK EXPORTORIENTÁCIÓJÚ 

K+F TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA 

Pályázat kódja EXPORT_17 

Keretösszeg 10 Mrd Ft 

Támogatási összeg 200 millió – 1 milliárd Ft 

Intenzitás 25 – 100% 

Pályázók köre  Közép- és nagyvállalatok 

Területi szűkítés 
Kizárólag a Közép-Magyarország régióban 
megvalósuló projekt támogatható. 

Beadás kezdete 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június  
8-án 14.00 óráig lehetséges. 

Megvalósítási idő 30 hónap 

Támogatható 
tevékenységek 

 Alkalmazott (ipari) kutatás; 
 kísérleti fejlesztés; 
 a projekthez feltétlenül szükséges épület 

építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése 
és a szükséges alap infrastrukturális 
fejlesztések; 

 eszközbeszerzés;  
 kiállításon vagy vásáron való részvételhez 

kapcsolódó tevékenység; 
 immateriális javak beszerzése; 
 projekt koordinációs tevékenység. 

Ágazati szűkítés 

Azon projektek támogathatóak, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti 
S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások 
vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. 

VTSZ lista - 

TESZOR lista - 
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A pályázat célja: 

A hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési, innovációs 
tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások 
házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek 
exportképes új termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és 
hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez. 

A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények: 

1) a projektjavaslat tudományos vagy fejlesztési eredményei révén gyorsan piacra jutó, 
újdonságtartalommal rendelkező termékek, szolgáltatások és technológiák kerüljenek 
kifejlesztésre; 

2) a cég exportján belül nőjön a magas hozzáadott értékkel rendelkező, korszerű, 
versenyképes tudást tartalmazó termékek, szolgáltatások részaránya; 

3) a cég eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosuljanak. 

 

Pályázók köre: 

Gazdasági társaságok (GFO: 11X és 226), amelyek 

 legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és 
 kettős könyvvitelt vezetnek és 
 nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá és 
 Közép-Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel 
rendelkeznek és 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves 
nettó árbevétele legalább 1 milliárd forint és legfeljebb 50 milliárd forint volt, 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
összárbevételük legalább 30%-át exportból realizálták; 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a 
konszolidált (hazai és külföldi együttesen) foglalkoztatottak száma legalább 100 fő és 
legfeljebb 3 000 fő – amennyiben nem készít konszolidált beszámolót, akkor a 
Bizottság 651/2014/EU rendeletének 1. mellékletében meghatározottak alapján kell 
meghatározni a létszámot. 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet azon, legalább két lezárt (elfogadott beszámolóval 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkező vállalkozás, amely jelen 
projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján a nettó árbevételét. 
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A fenti – működés időtartamára és pénzügyi mutatókra vonatkozó – feltételeket az 50%-nál 
nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély 
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása is teljesítheti(k). 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-
ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez: 

A nemzeti ágazati prioritások: 
1. Egészséges társadalom és jólét 
2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák 
3. Tiszta és megújuló energiák 
4. Fenntartható környezet 
5. Egészséges és helyi élelmiszerek 
6. Agrár-innováció 
 
Intelligens technológiák: 
1. Fotonika, lézertechnológia 
2. Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák 
3. Bionika 
4. Nem gépipari fémfeldolgozás 
5. Elektronika és félvezető-technológia 
6. Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz) 
7. Korszerű csomagolástechnikai technológiák 
8. Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása) 
9. Építőipar (építőanyag-technológiák) 
10. Textilipar 
11. Fa- és bútoripar 
12. Logisztika 
13. Kulturális és kreatív ipar 
 

 Alkalmazott (ipari) kutatás 
Alkalmazott (ipari) kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek 
minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú 
diplomával rendelkező, általános teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van 
a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt az ipari kutatási tevékenység teljes 
időtartama alatt teljesíteni szükséges. 
 

 Kísérleti fejlesztés 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek 
 Projekt koordinációs tevékenység 
 Közbeszerzés 
 Kiállításon vagy vásáron való részvételhez kapcsolódó tevékenység 
 Általános (rezsi) költség 
 A projekthez feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése 

és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 
 Eszközbeszerzés 
 Immateriális javak beszerzése 

 

Kötelező vállalások: 

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi három vállalás 
teljesítése kötelező: 

I. Üzleti hasznosíthatóság 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből 
és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) 
származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az 
elnyert támogatási összeg legalább 30%-át. 

II. K+F munkahelyteremtés 

A kutató-fejlesztői helyeken foglalkoztatottak létszámának növelése a projekthez 
kapcsolódóan, a bázisértékhez képest. 

III. Külföldi kiállításon, vásáron való részvétel 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás alatt, vagy a projekt megvalósítását 
követően a fenntartási időszak végéig részt vesz legalább kettő a projekt témájához 
kapcsolódó külföldi kiállításon, vagy vásáron. 

 

Területi korlátozás:  

Kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt támogatható. A projekt 
megvalósításának helyszíne a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtásáig – 
bejegyzett Közép-Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Amennyiben a 
támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik, a 
kedvezményezettnek a megvalósítás helyszínére vonatkozó valamennyi engedéllyel 
rendelkeznie kell legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdéséig. 
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Támogatás összege:  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 200 millió Ft, maximum a 
támogatást igénylő elmúlt két lezárt üzleti éve összesített árbevételének 10%-a, de legfeljebb 
1 milliárd Ft. 

 Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Kutatás-
fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott 
támogatás 

Alkalmazott (ipari) 
kutatás 

70% 60% 50% 

Alkalmazott kutatás, 
ha a projekt 
eredményeit széles 
körben terjesztik 

80% 75% 65% 

Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

Kísérleti fejlesztés, ha 
a projekt eredményeit 
széles körben 
terjesztik 

60% 50% 40% 

Csekély összegű (de minimis) 
támogatás 

100% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás 

50% 

 

Az elszámolható költségek mértékére vonatkozó elvárások: 

Költségtípus/Tevékenységtípus 
Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Maximális 
elszámolható 

költség mértéke 
(Ft/fő/hó) 

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében 
(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás)  

- 1 400 000 Ft 

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 
(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás)  

- 500 000 Ft 

54. Bérköltség – Projektmenedzser esetében (de 
minimis támogatás)  

- 650 000 Ft 

Alkalmazott (ipari) kutatás  

K+F projekthez nyújtott 
támogatási kategóriában 

elszámolt költségek 
legfeljebb 50%-a 

- 

52. Igénybe vett szolgáltatások költsége (kutatás-
fejlesztési projekthez nyújtott támogatás)  

K+F projekthez nyújtott 
támogatási kategóriában 

elszámolt költségek 
legfeljebb 50%-a 

- 

11. Immateriális javak beszerzése (kutatás-fejlesztési 
projekthez nyújtott támogatás, avagy kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás)  

10% - 

11. Immateriális javakhoz; 13. Műszaki berendezések, 
gépek, járművekhez; 14. Egyéb berendezések, 
felszerelések járművekhez és 16. Beruházások, 

45% - 
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felújításokhoz kapcsolódó költségek együttesen 
(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás avagy 
kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás) 

Tájékoztatási költség (de minimis támogatás) 1% - 

Koordinációs költség (de minimis támogatás) 5% - 

Közbeszerzési költségek (de minimis támogatás) 1% - 

Kiállításon vagy vásáron való részvételhez kapcsolódó 
költség (de minimis támogatás) 

10% - 

Rezsi költség (de minimis támogatás) 1% - 

 

Előleg mértéke:   

Az előleg mértéke legfeljebb a támogatás 75%-a lehet. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 30 hónap. 

A támogatást igénylőnek a projekt eredményeire vonatkozóan 5 év, KKV-k esetében 3 év 
fenntartási kötelezettsége van. 

 

Határidő:  

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program megjelenésének 
dátumától 2017. június 8-áig lehetséges. 
 
 


