Pályázati tematika 2020. szeptember
Legfrissebb országosan elérhető pályázatok

KKV-START INNOVÁCIÓ – JANUÁRBAN ÚJRAINDUL
Korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k számára elérhető a pályázat, melynek
keretében 10-20 Millió Ft pályázható, a maximális támogatási mérték 60%. A teljes projekt de
minimis
támogatási
kategóriába
tartozik. A felhívás célja, hogy
támogassa a vállalkozások innovációs
folyamatainak elindulását, ennek
érdekében elszámolható bérköltség
(minimum
a
projekt
50%-a),
anyagköltség,
igénybevett
szolgáltatások költségei, eszközök és
immateriális javak beszerzésének
költségei,
valamint
projekt
koordinációs költség (így a pályázatírás
díja is elszámolható!).

PIACI KFI – SZEPTEMBERBEN ÚJRAINDUL
A kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok,
és konzorciumi partnerként felsőoktatási
intézmények számára elérhető pályázat 100800 millió Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosítására ad lehetőséget. A pályázaton
való indulás feltétele, hogy az előző lezárt
üzleti év átlagos statisztikai létszámának el
kell érnie minimum a 10 főt. Az elszámolható
költségek:
bérköltség,
anyagköltség,
szolgáltatások költségei, eszközbeszerzés,
piacra jutás költségei. A támogatás minimum
80%-ának a vállalkozásokhoz kell kerülnie.
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2020-1.1.3 - IPARJOG
Magyarországon bejegyzett vállalkozások, nonprofit
gazdasági társaságok, gazdálkodó szervek és
szervezetek, valamint természetes személyek számára
elérhető pályázat. 100 ezer – 7,5 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásra ad lehetőséget. A támogatási
intenzitás 100%. Az elszámolható költségek:
használatiminta-, és növényfajta-oltalmi bejelentés;
hazai-, nemzetközi-, valamint Európai Uniós védjegy
bejelentés; hazai-, és közösségi formatervezésimintaoltalmi bejelentés. Egyszerre több tevékenység is
támogatható.

HEPA – Külpiacrajutási támogatás – SZEPTEMBERBEN ÚJRAINDUL
A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb lépéseként 60% intenzitás mellett 3-50 Millió Ft vissza
nem térítendő támogatásra pályázhat minden KKV és nagyvállalat, amely megfelelő
exportárbevétellel és referenciával rendelkezik. A pályázat keretén belül többek között
lehetőség van külföldi és hazai kiállításokon és vásárokon való megjelenésre, külpiaci
árubemutatók szervezésére, külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezésére
és online értékesítési csatornák kialakítására. A felhívás 2020. augusztus 3. és 2020. november
15. között pályázható.

VP2-4.1.1.-20 – Állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása

A felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása és a hozzáadott érték
termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének
támogatása révén. Ennek érdekében 5 Millió – 2
Milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásra
pályázhatnak a mezőgazdasági termelők, 4050%-os intenzitás mellett, amit az állattartó
telepek korszerűsítésére és új állattartó telepek
létrehozására, valamint az energiafelhasználás
csökkentésére,
erőforráshatékonyság
növelésére, megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazására, infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre, telepirányítási-,
termelés ellenőrzési- és teljesítményvizsgálati
rendszer telepítésére, trágyakezelési technológiák korszerűsítésére, valamint a szervestrágya
kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzésére lehet felhasználni.
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Pest megyében és Budapesten elérhető pályázatok
VEKOP-1.2.6-20 Vállalatok modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása – VÁRHATÓAN SZEPTEMBERBEN ÚJRAINDUL
A mikro-, kis-, és középvállalkozások számára igényelhető pályázat pályázat 5-153 Millió Ft
vissza nem térítendő támogatásra ad lehetőséget, a maximális támogatási mértéket a 2020
április havi statisztikai állományi létszáma határozza meg. A pályázaton való induláshoz
rendelkezni kell legalább 1 lezárt üzleti évvel, illetve a statisztikai állománynak 2020 áprilisi
hónapban el kell érnie a minimum 5 főt. Elszámolható költségek: eszközbeszerzés,
technológiai rendszerek kialakítása, immateriális javak beszerzése, tanácsadási
szolgáltatások, beruházási költségek, képzéshez kapcsolódó költségek.
A pályázatra szánt keretösszeg viszonylag rövid idő alatt elfogyott, de a nagy érdeklődésre
való tekintettel ősszel várhatóan további forrásokat fognak ide átcsoportosítani.

Vidéki térségben (Pest megyén kívül) elérhető pályázatok
GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó
támogatás – BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 15.!
A mikro- kis és középvállalkozások számára elérhető pályázat 3–100 millió Ft vissza nem
térítendő támogatás biztosítására ad
lehetőséget, a maximális támogatási
mérték 55%. A pályázaton való indulás
feltétele legalább 1 lezárt üzleti év,
illetve a statisztikai állománynak el kell
érnie az 1 főt. Az elszámolható
költségek: napkollektoros, napelemes
rendszer telepítése, fűtési rendszerek
korszerűsítése, bel- és kültéri világítási
rendszer energiatakarékos átalakítása.
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GINOP-2.1.9-20 Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása - TERVEZET
A vállalati KFI tevékenység intenzitásának, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás
növelésének érdekében most minden NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozásnak
lehetősége nyílik 20-50 millió Ft-os állami támogatást igényelni, melyet kísérleti fejlesztésre
lehet fordítani. A támogatás maximális mértéke mikro- és kisvállalkozások esetében maximum
45%, míg középvállalkozások esetében maximum 35%.

GINOP-1.2.8-20 Vállalatok modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása – VÁRHATÓAN SZEPTEMBERBEN ÚJRAINDUL
A mikro-, kis-, és középvállalkozások számára igényelhető pályázat 5-153 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásra ad lehetőséget, a
maximális támogatási mértéket a 2020
április havi statisztikai állományi létszáma
határozza meg. A pályázaton való
induláshoz rendelkezni kell legalább 1
lezárt üzleti évvel, illetve a statisztikai
állománynak 2020 áprilisi hónapban el kell
érnie a minimum 5 főt. Elszámolható
költségek: eszközbeszerzés, bérköltség,
beruházási költségek, immateriális javak
beszerzése.

A pályázatra szánt keretösszeg viszonylag rövid idő alatt elfogyott, de a nagy érdeklődésre
való tekintettel ősszel várhatóan további forrásokat fognak ide átcsoportosítani.
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Kedvezményes kamatozású hitel lehetőségek
GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú
Hitelprogram
A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a
korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének
támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem
megfelelő mértékében hozzájutó mikro-,
kis- és középvállalkozások fejlesztése a
mikro-, kis- és középvállalkozások külső
finanszírozáshoz történő hozzáférésének
javítása révén. A kölcsön összege
Minimum 1 millió HUF – Maximum 50
millió HUF Kezdő vállalkozások által
igényelhető hitel összege maximum 25
millió HUF lehet.

GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram
A hitelprogram célja, hogy támogassa a Digitális
Jólét Program (továbbiakban: DJP) stratégiai
céljainak megvalósulását a DJP eszköztárának
bővítése, azon belül kedvezményes kölcsön
elérhetőségének biztosítása által. A kölcsön összege
minimum 5 millió Ft – maximum 200 millió Ft.
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Az aktuálisan elérhető pályázati felhívásokat IDE kattintva érheti el!

Kérdésük esetén forduljon hozzánk bizalommal:
Ruttersmidt-Vona Tímea
Vezető tanácsadó
Mobil.: +36304551488
vona.timea@asesor.hu

Fábián-Seremetyev Márk
Ügyvezető
Mobil.: +36204522462
fsm@asesor.hu
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