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 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

 

Pályázat kódja VÁLLALATI KFI_16 

Keretösszeg 11 Mrd Ft 

Támogatási összeg 80–500 millió Ft 

Intenzitás 25–100% 

Pályázók köre  Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok 

Területi szűkítés 
Kizárólag közép-magyarországi fejlesztések 
támogathatóak. 

Beadási határidő 2017. július 15. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 
 kísérleti fejlesztés 
 alkalmazott (ipari) kutatás 

Ágazati szűkítés 

A felhívás keretében olyan projektek 
támogathatók, amelyek illeszkednek a 
Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégiában meghatározott ágazati 
prioritások valamelyikéhez. 

VTSZ, TESZOR lista - 
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Pályázók köre: 

 Mikro-, kis-, és középvállalkozások és nagyvállalatok,  

a) amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 
számít bele),  

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.  

c) amelyek Közép-magyarországon székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Közép-magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

 A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A 
konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek 
megfelelő gazdasági társaságok lehetnek. A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a 
konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Kísérleti fejlesztés 

A felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, 
amelynek keretében az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható 
költségeinek legalább 50%-át. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Alkalmazott (ipari) kutatás: maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 
elszámolható költségeinek 50%-a. 

Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek 80–250 millió Ft 
támogatási igény között minimum 1 fő, 250 millió Ft támogatási igény felett minimum 2 fő, 
a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, 
minimum napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem 
benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység ideje 
alatt teljesíteni szükséges.  
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Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti 
feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy 
ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.  

 Koordinációs tevékenység 

Konzorcium esetében koordinációs tevékenységet kizárólag a konzorciumvezető végezhet. 

 A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele  

 Eszközbeszerzés  

– Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

– A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, 
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

– Immateriális javak beszerzése  

Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra 
aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kutatási infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás és – amennyiben azok közvetlenül a projekt folyamán merülnek 
fel – kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében végezhető. 

 KKV-k kiállításon vagy vásáron való részvétele 

A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvétele támogatható a projekt 
keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. 

 

Területi korlátozás:  

 Kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló fejlesztések támogathatóak. 

 

Támogatás összege:  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 80 millió forint, maximum 500 
millió forint. 

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető 
támogatási összeg 80 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege 
minimum 160 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie. 

A vállalkozás (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység 
eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), 
technológia értékesítéséből) származó árbevétele a projekt fizikai befejezését követően a 
fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 
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30%-át. Az árbevétel részét nem képezi a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján 
meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásának árbevétele, továbbá a kedvezményezett 
Ptk. szerinti hozzátartozóján és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjén keresztül 
kapcsolódó vállalkozások árbevétele. 

 

Támogatási kategória 
mikro- és 

kisvállalkozás 
középvállalkozás nagyvállalkozás 

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott támogatás  

 

ipari kutatás 70% 60% 50% 

ipari kutatás alábbi 
eseteiben: 
- vállalkozások közötti 

(nagyvállalkozások 
esetében legalább egy 
KKV-val folytatott 
együttműködés) 

- projekt eredményeinek 
széles körben való 
terjesztése 

80% 75% 65% 

kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

kísérleti fejlesztés alábbi 
eseteiben: 
- vállalkozások közötti 

(nagyvállalkozások 
esetében legalább egy 
KKV-val folytatott 
együttműködés) 

- projekt eredményeinek 
széles körben való 
terjesztése 

60% 50% 40% 

Csekély összegű támogatás (de minimis) 100% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás  

50% 50% 50% 

A kis- és középvállalkozás vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás 

50% 50% - 

 

Előleg mértéke:   

 Az előleg mértéke legfeljebb a támogatás 75%-a lehet. Az NKFI Hivatal az előleget a projekt 
ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre 
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Az elszámolható költségek mértékére, és arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Maximális 
elszámolható költség 

összege (Ft/fő/hó) 

Személyi bruttó alapbér és ezen 
felül járulékai kutató-fejlesztő 
munkatárs esetében  

 
1 400 000 + járulékok 

Személyi bruttó alapbér és ezen 
felül járulékai projektmenedzser 
esetében  

 
650 000 + járulékok 

Személyi bruttó alapbér és ezen 
felül járulékai technikus/egyéb 
segédszemélyzet esetében  

 
500 000 + járulékok 

Immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzése, 
infrastrukturális beruházás 
Ezen belül  
immateriális javak 
Infrastrukturális beruházás  

50% 
 
 
 

15% 
15% 

 

KKV-k kiállításon vagy vásáron 
való részvétele  

5% 
 

Koordinációs költségek  5%  

Közbeszerzési költségek  1%  

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó 
költségek (Tájékoztatási költség)  

0,5% 
 

Költségtípus 
Maximális mértéke kutatás-fejlesztési projekthez 

nyújtott támogatás összes elszámolható 
költségére vetítve (%) 

Szolgáltatások költségei a 
kutatás-fejlesztési projekthez 
nyújtott támogatás esetén  

40% 

Általános (rezsi) költségek 
tagonként 

1% 

 

 

Határidő:  

 A pályázatok benyújtása 2017. július 15-éig lehetséges. 

 


