KIS-, KÖZÉP-, ÉS NAGYVÁLLALATOK
KFI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
(2018-1.1.2-KFI)

Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:
-

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

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
-

-

-

Támogatottak köre

Alkalmazott (ipari) kutatás: minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó,
legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben
foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.
Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Immateriális javak beszerzése
A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása,
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
Projekt koordinációs tevékenység
Közbeszerzés
Piacra jutás:
o piaci megjelenés
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése
o formatervezés.
Nagyvállalkozások, kis- és középvállalkozások esetén iparjogvédelmi tevékenység
támogatása

kis- közép- vagy nagyvállalkozások amelyek:
 Legalább két lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 Közép-magyarországon székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező
Jogforma szerint:
 Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 kis- közép- vagy nagyvállalkozás
 nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.

Előleg
Egyéb kritériumok

Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 75%-a
Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek legalább egy
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: Nemzeti S3) meghatározott
nemzeti ágazati, vagy horizontális prioritáshoz

Intenzitás

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás az egyes
kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja meg a következő mértékeket:
I.
II.

alkalmazott (ipari) kutatásnál az elszámolható költségek 50%-a;
kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-a.

Az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az elszámolható
költségek legfeljebb 80%-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető a következőképpen:
a) középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében pedig 20
százalékponttal;
b) 15 százalékponttal, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában és
o legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás
sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át
De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes
elszámolható költség 50%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 50%.
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, azaz a támogatás maximális intenzitása
50%.
Támogatás mértéke támogatási kategóriánként:

Kutatás-fejlesztési
projektekhez nyújtott
támogatás

Támogatás formája és
mértéke
Fenntartási
kötelezettség
Projekt időtartama
Önerő

Tervezett benyújtás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

Alkalmazott (ipari) kutatás

70%

60%

50%

Alkalmazott kutatás, ha a projekt
hatékony együttműködést foglal
magában

80%

75%

65%

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

Kísérleti fejlesztés, ha a projekt
hatékony együttműködést foglal
magában

60%

50%

40%

Vissza nem térítendő támogatás: minimum 100 millió Ft – maximum 600 millió Ft
3 év
Legfeljebb 36 hónap
A pályázóknak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie
2018. május 15. 14:00-ig

