KIS-, KÖZÉP-, ÉS NAGYVÁLLALATOK KFI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
Pályázat kódja

2018-1.1.2-KFI

Keretösszeg

20 Mrd Ft

Támogatási összeg

100–600 millió Ft

Intenzitás

25–80% (100% - egyes költségekre)

Pályázók köre

Területi szűkítés
Beadási határidő
Megvalósítási idő

Támogatható tevékenységek

 kis-, közép- vagy nagyvállalkozás
 kft, Rt forma (GFO: 113, 114, 141,
226)
 vagy
azok
max.
3
tagú
konzorciuma
Kizárólag közép-magyarországi
fejlesztések támogathatóak.
(Budapest és Pest megye)
(bejegyzett székhely, telephely, fióktelep)
2018. május 15. (14 óráig)
(ill. korábban a forrás kimerüléséig)
36 hónap
 kísérleti fejlesztés
 alkalmazott (ipari) kutatás
 fejlesztéshez kapcsolódóan:
- eszközök és immateriális javak
beszerzése,
- projekt
céljához
feltétlenül
szükséges épület építése, bővítése,
átalakítása, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális
fejlesztések,
- a
projekttel
kapcsolatos
koordinációs tevékenység,
- nyilvánosság biztosítása,
- a
projekt
megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzés,
- piacra
jutás,
marketing,
iparjogvédelem.
Pályázandó tevékenységek illeszkednek a
Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában meghatározott ágazati
prioritások valamelyikéhez.
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Pályázók köre:


Jogi személyiségű kis-, közép- vagy nagyvállalkozások közül a 113, 114, 141, 226 GFO kóddal
rendelkezők, amelyek
o Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel
rendelkeznek,
o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
o (valamint, megfelelő hellyel, szaktudással, kapacitással, személyzettel, saját pénzügyi
forrással rendelkezik a megvalósításhoz).
o Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság esetén a Kormány előzetesen
hozzájáruló nyilatkozata.
A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő
gazdasági társaságok lehetnek. A konzorcium legfeljebb 3 résztvevőből állhat.
A nagyvállalatoknak a pályázat beadásakor az megvalósítás ösztönző hatásának alátámasztását igazoló,
a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét elemző
belső dokumentumot kell benyújtaniuk.
Gazdálkodási adatok, kizáró okok, feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon vállalkozás részére, amely
- az általa vállalt saját forrás (pályázati támogatáson felül saját finanszírozandó rész) meghaladja
legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő saját tőkéjének
50%-át.
- a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott legutolsó lezárt,
teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján negatív,
- saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
- Gazdálkodási adatai kockázatossá teszik a projektet. Pl. árbevétele túl alacsony a pályázati
költségekhez képest.

Támogatható tevékenységek, pályázat tartalma:
a) Önállóan támogatható tevékenységek:


Kísérleti fejlesztés (önállóan támogatható) legalább a költségek 50%-t el kell, hogy érje:
fogalma: 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
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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.
b) Önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Alkalmazott (ipari) kutatás: maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
elszámolható költségeinek 50%-a.
(A tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez
kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben
foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a
kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek
úgy, hogy a csatolt helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy
ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.









eszközök és immateriális javak beszerzése,
A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése,
és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység, (konzorciumvezetőnél kizárólag)
nyilvánosság (előírt tájékoztatás) biztosítása,
a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés,
piacra jutás (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel), marketing,
formatervezés,
iparjogvédelem

Területi korlátozás:


Kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (A
cégkivonaton bejegyzett Közép-Magyarország régióban található alkalmas székhelyen,
telephelyen, fióktelepen). Támogatható terület Budapest és Pest-megye.
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Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 600 millió
Ft.
Támogatási intenzitás:
Támogatási kategória

mikro- és
középvállalkozás nagyvállalkozás
kisvállalkozás
70%
60%
50%

ipari kutatás
ipari kutatás alábbi eseteiben:
- vállalkozások közötti
(nagyvállalkozások esetében
legalább egy KKV-val
80%
75%
65%
folytatott együttműködés)
- projekt eredményeinek
széles körben való
Kutatásterjesztése
fejlesztési
projektekhez
kísérleti fejlesztés
45%
35%
25%
nyújtott
kísérleti fejlesztés alábbi
támogatás
eseteiben:
- vállalkozások közötti
(nagyvállalkozások esetében
legalább egy KKV-val
60%
50%
40%
folytatott együttműködés)
- projekt eredményeinek
széles körben való
terjesztése
Csekély összegű támogatás (de minimis)*
100%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás
- építés, átalakítás, infrastruktúra
50%
50%
50%
költsége
*A Csekély összegű támogatás (egyéb tevékenységek) (de minimis) összege attól is függ. hogy a pályázó
ez elmúlt 3 évben mekkora csekély összegű támogatást kapott összesen. Ennek mértéke legfeljebb
200.000 euró, azaz kb 60.000.000 Ft lehet.

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:


A támogatási döntés előtt tilos megkezdeni a projektet. A döntést követő napon megkezdhető.



Támogatási Szerződés hatályba lépését, illetve a fentiek szerinti kezdést követően legfeljebb
36 hónap áll rendelkezésre.
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Az elszámolható költségek mértékére, és arányára vonatkozó elvárások:
Külső beszerzéseknél, szolgáltatásoknál csak a teljesen független partnertől származó beszerzés
fogadható el.
(Azaz nem lehet a kiválasztáskor vagy a kiválasztást megelőző 3 éven belül közöttük tulajdonosi vagy
tagsági jogviszony, tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője felügyelőbizottsági tagja
az értékesítést végző vagy szolgáltatást nyújtó fél tagja. Az sem lehet, ha címeik – székhely, telephely,
fióktelep, illetve ezek kombinációja - között egyezés áll fenn.)

Elszámolható költségek:
(Béreknél az összeg teljes 8 órás munkaidőben foglalkoztatott személyzetre értendő, ettől kisebb
munkaidő esetén arányosítva).
Maximális mértéke az
Maximális
Költségtípus
összes elszámolható
elszámolható költség
költségre vetítve (%)
összege (Ft/fő/hó)
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ (ipari kutatás és kísérleti fejlesztés)
Bérköltség (személyi költség)
1. Személyi bruttó alapbér és ezen felül járulékai
1 400 000
kutató-fejlesztő munkatárs esetében
2. Személyi bruttó alapbér és ezen felül járulékai
500 000
technikus/egyéb segédszemélyzet esetében
3. Szolgáltatások költségei (árajánlattal és indoklással
30%
de nem haladhatja
alátámasztva)
meg a
kutatásfejlesztési
projekthez nyújtott
támogatásból
finanszírozott
személyi kiadások
mértékét.
4. Anyagköltségek
projekt céljához
igazodó anyagok
költsége.
BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK
Kutatás-fejlesztési
Kutatási
projekthez nyújtott
infrastruktúrához
támogatásból
nyújtott beruházási
beruházási költségek
támogatás keretében
1. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület
projektben való
építése, bővítése, átalakítása,
használatuk
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális
mértékének
bekerülési értéke
1. + 2.
fejlesztések
értékcsökkenési
+ 3.
ráfordítása
együtt
2 Tárgyi eszközök beszerzése
projektben való
max.
használatuk
40%
mértékének
bekerülési értéke
értékcsökkenési
ráfordítása
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3. Immateriális javak beszerzése

10%
projektben való
használatuk
mértékének
értékcsökkenési
ráfordítása
EGYÉB (De minimis jogcímen végzett) TEVÉKENYSÉGHEZ
1. Tájékoztatási költség (a nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó tevékenységek
0,5%
költsége)
szolgáltatás és anyagköltségként
2. Koordinációs költségek
(csak a konzorciumvezetőnél lehet)
 Személyi bruttó alapbér és ezen felül
járulékai projektmenedzser esetében
 Anyagköltség
 Szolgáltatás
3. Közbeszerzési költségek (szolgáltatás)
4. Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek
 Személyi kiadások
 Anyagköltségek
 Szolgáltatások költségei
5. Iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek
(szolgáltatás)

10%
bekerülési értéke

5%
650 000 + járulékok

1%
10%
350.000 Ft/hó

jogszabályban
meghatározott díjak és
pályázatban
meghatározott szervek,
pl. szabadalmi ügyvivő,
SZTNH stb. szervek
számlái esetében.

6. Általános (rezsi) költség (közmű, telefon, egyes
bérleti díjak)
1%
(pályázó
összköltségéhez
viszonyítva, tagonként)

projekt keretében
használt helyiségek
területének vagy a
projektbe bevont
dolgozók számának az
összes dolgozó
számához viszonyított
arányában lehet
elszámolni.

Kötelező vállalások
-

A támogatást igénylőnek a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége
van.
vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető
terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
A projekt befejezési évét követő fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti évben
a jelen KFI tevékenység eredményéből (projekt keretében kifejlesztett termék vagy
technológia értékesítéséből) származó értékesítési árbevétel a támogatást igénylő esetében
meghaladj a támogatás – legalább – 30/40%-t.
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Az alábbiak közül egy kötelezően vállalandó (, de a pályázat szempontjából döntő többlet
pontszámért ennél többet szükséges):
-

-

-

a fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti év exportárbevételének átlaga
meghaladja az utolsó lezárt teljes üzleti év exportárbevételét 5-10%-kal, vagy a projekt
elszámolható költségének 5-10%-át.
K+F ráfordítások szintjének megőrzése: vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül
követő üzleti évben K+F ráfordítások összege nem csökken a megelőző utolsó lezárt üzleti évre
vonatkozó K+F ráfordításainak összege, de legalább az elnyert támogatás 25%-a alá.
Legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz, ha arra
költséget számol el a pályázatban.
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