2020-1.1.2-PIACI KFI – PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA
Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:


Kísérleti fejlesztés (el kell, hogy érje az összköltség 50%-át)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:









Alkalmazott ipari kutatás
Eszközbeszerzés
Immateriális javak beszerzése
Projekt koordinációs tevékenység
Közbeszerzési tevékenység
Piacra jutási tevékenység
Iparjogvédelmi tevékenység
Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek (tájékoztatás)

Kötelező vállalás



A projekt befejezését követő három évben összesen a támogatás 30 százalékát elérő
árbevétel keletkezik a létrejött termék / technológia / szolgáltatás értékesítéséből;

Támogatottak köre

a)

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű vállalkozások, melyek
113, 114, 116, 117, vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek és nem tartoznak a KATA, EVA
hatálya alá, valamint minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (551, 552, 559, 562, 563, 569, 599,
931 GFO);
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (311, 312, 322, 341, 342,
381, 382 GFO);
d) Nonprofit gazdasági társaságok (572, 573 GFO).
A pályázónak az utolsó lezárt üzleti évében az alábbi szempontoknak is meg kell felelnie:


Támogatás formája és
mértéke

minimum 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkezik;

A” alprogram esetében:



minimum 100 millió Ft (konzorcium esetében 150 millió Ft)
maximum 400 millió Ft

„B” alprogram esetében:



minimum 400 millió Ft
maximum 800 millió Ft

A projekt összköltsége nem lehet magasabb az utolsó lezárt üzleti év árbevételénél, a támogatás
összege pedig nem lehet magasabb az utolsó lezárt üzleti év saját tőke összegénél.

Támogatási intenzitás

Projekt időtartama
Előleg

Támogatható
tevékenység

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

Alkalmazott (ipari)
kutatás

70%

60%

50%

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

„A” program esetén 1-3 év, „B” program esetén 2-4 év
legfeljebb 75%

Fenntartási időszak

A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van. Nagyvállalat esetén amennyiben „Regionális
beruházási támogatás” kategórián igényel támogatást 5 év fenntartási kötelezettsége van.

Területi korlátozás

Magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások

Benyújtás határideje

Szakmai vélemény iránti kérelem benyújtási határideje: 2020. június 12.
Támogatási kérelem benyújtási határideje: 2020. augusztus 31.

