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A pályázat célja A mikro- és kisvállalkozások innovatív termékek, szolgáltatások és 

eljárások létrehozását célzó projektjeinek támogatása oly módon, hogy 

az új (vagy jelentősen átdolgozott) termék vagy szolgáltatás gyorsan 

piacra kerüljön. 

Támogatást igénylők 

köre 

Támogatási keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 

formában nincs lehetőség. 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Közép-

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:  

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági 

társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 

226 GFO kóddal rendelkezők, amelyek  

o legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti 

évvel rendelkeznek és  

o kettős könyvvitelt vezetnek és  

o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá. 

Támogatást igénylő kizárólag mikro- vagy kisvállalkozás lehet. 

A támogatás főbb 

feltételei 
• A projektet legalább a támogatási kérelemben leírt tartalommal kell 

megvalósítani. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a kitűzött 

célt, és az elért új, tudományos fejlesztési eredmény(ek) potenciális 

hasznosítóinak megnevezését. 

• A támogatási kérelemnek szükségszerűen tartalmaznia kell 

versenytárs-elemzést.  

• A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az elért kutatás-fejlesztési 

és innovációs (a továbbiakban: KFI) eredmények fenntarthatóságát, 

hosszú távú hasznosíthatóságát.  

• A támogatási kérelem költségvetésének megalapozottnak kell lennie. 

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az 

átlagos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését 

követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a 

reális költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, 

szállító-váltás és költségszerkezetmódosítás esetén.  

• A támogatási kérelemben a projekt megvalósításához kapcsolódó 

beszerzendő eszközök, immateriális javak, szükségességét, az 

igénybevett szolgáltatások szakmai tartalmát, szükségét és a 

kiszervezés okát indokolni kell.  

• A Felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen 

egyéb hazai és/vagy uniós forrásból nem kerülhetnek 

finanszírozásra.  

• A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt 

megvalósításában rejlő kockázattal tisztában vannak, és ezt vállalják.  

• A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a 

támogatás összege arányosan csökkentésre kerül. 



 

• Támogatás a támogatói döntést megelőzően megkezdett projekthez 

nem igényelhető. 

• A projekt megvalósítását a döntést követő napon kezdheti meg a 

támogatást igénylő. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás 

Szakmai pillérek 

(támogatható 

tevékenységek) 

Önállóan támogatható tevékenységek  

I. Kísérleti fejlesztés: (Részletes definíció az Útmutató 2. 

pontjában található)  

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

II. Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új 

eszközök beszerzése.  

III. Immateriális javak beszerzése  

IV. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek 

(tájékoztatás): a projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és 

az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.  

V. Projekt koordinációs tevékenység  

VI. Közbeszerzés  

VII. Piacra jutás:  

• piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai 

konferenciákon való részvétel); 

• marketingeszközök elkészítése, beszerzése;  

• formatervezés.  

VIII. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása 

Kötelező vállalások • Legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, 

piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő  

A következő feltételek közül legalább 2 teljesítendő:  

• A támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből 

(termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó 

árbevétele a projekt befejezési évét követő üzleti évben eléri az 

elnyert támogatási összeg legalább 20%-át.  

• Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység elszámolása 

esetében vállalás, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig 

iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz.  

• A fenntartási időszak végéig részt vesz legalább kettő a projekt 

témájához kapcsolódó kiállításon, vagy vásáron. 

Területi korlátozás A projekt megvalósításának helyszíne: a támogatást igénylő – a 

támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett közép-magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

Projekt időtartama A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

maximum 24 hónap. 

Fenntartási 

kötelezettség 

A támogatást igénylőnek a projekt eredményeire vonatkozóan 1 év 

fenntartási kötelezettsége van. 

A rendelkezésre álló 

keretösszeg 

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 10 milliárd forint.  

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma  

100-300 darab. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által 

igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat. 

Az igényelhető 

támogatás mértéke 

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege minimum 30 millió Ft, maximum 100 millió Ft. 

Előleg A projekt megvalósításához kérelemre előleg biztosítható az NKFI 

Hivatal döntése alapján, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, 

az Útmutatóban előírt feltételek fennállnak.  



 

Az előleg mértéke legfeljebb a támogatás 75%-a lehet, de alkalmanként 

az igényelt előleg összege nem haladhatja meg az előleggel érintett 

beszámolási időszakra járó támogatást.  

Az NKFI Hivatal az előleget a projekt ütemezéséhez igazodva, 

részletekben folyósítja a támogatási szerződésben meghatározottak 

szerint. 

Támogatásintenzitásra 

vonatkozó szabályok 

A támogatás mértéke az egyes támogatási kategóriákban a 

következőképpen alakul:  

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a 

támogatási intenzitás az egyes kedvezményezettek tekintetében nem 

haladhatja meg a következő mértékeket:  

I. kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-a.  

A kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az elszámolható 

költségek legfeljebb 60%-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető a 

következőképpen:  

a) kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal;  

b) 15 százalékponttal, ha a projekt eredményeit széles körben 

terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak 

vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.  

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás 

mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás 

maximális intenzitása 100%. 

 

Az elszámolható költségek mértékére, és arányára vonatkozó elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

 

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.- 

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében (kutatás-

fejlesztési projekthez nyújtott támogatás) 

 500.000.- 

54. Bérköltség – Projektmenedzser esetében (de minimis 

támogatás) 

 650.000.- 

54. Bérköltség – Marketing munkatárs esetében (de minimis 

támogatás) 

 350.000.- 

52. Igénybe vett szolgáltatások költsége (kutatásfejlesztési 

projekthez nyújtott támogatás) 

40%  

11. Immateriális javak beszerzése (de minimis támogatás) 10%  

11. Immateriális javakhoz; 

13. Műszaki berendezések, gépek, járművekhez; 

14. Egyéb berendezések, felszerelések (de minimis támogatás) 

30%  

tájékoztatási költség (de minimis támogatás) 0,5%  

koordinációs költség (de minimis támogatás) 5%  

közbeszerzési költségek (de minimis támogatás) 1%  

Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (de minimis támogatás) 10%  

rezsi költség (de minimis támogatás) 1%  

 


