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Támogatható
tevékenységek










Személyi jellegű kiadások (El kell, hogy érje az összköltség 30%-át)
Igénybe vett szolgáltatások (Nem haladhatja meg az összköltség 40%-át)
Anyagköltségek
Eszközbeszerzés (Nem haladhatja meg az összköltség 40%-át)
Immateriális javak beszerzése (Nem haladhatja meg az összköltség 10%-át)
Koordinációs költségek (Nem haladhatja meg az összköltség 7,5%-át)
Iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek
Vásáron való részvétel ((Nem haladhatja meg az összköltség 15%-át)

Kötelező vállalás




A projekt hatására létrehozzák a piacra vihető terméket / technológiát/szolgáltatást.
A projekt befejezését követő három évben összesen a támogatás 30 százalékát elérő
árbevétel keletkezik a létrejött termék / technológia / szolgáltatás értékesítéséből;
A projekt befejezését követő évben a K+F ráfordítások összege meghaladja a 2018-as
bázis értéket, ha nem volt korábban K+F-fel kapcsolatos projekt, akkor a támogatás 25
százalékát



Támogatottak köre










Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások
nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,
2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett
beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
2018-ban az állományi létszám legalább 3 fő;
A projekt összköltsége nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap)
üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél;
A pályázó(k) által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi
lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját
tőke összegénél.
A pályázó(k) által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi
lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti (vagy a
2016-2018 évi átlag) EBITDA8 értékének 200%-ánál.

támogatási intenzitás: 60-70%

Támogatás formája és
mértéke

A” alprogram esetében:



minimum 50 millió Ft (konzorcium esetében 150 millió Ft)
maximum 500 millió Ft

„B” alprogram esetében:



Projekt időtartama
Előleg

minimum 500 millió Ft
maximum 1.000 millió Ft
2-3 év
max 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

Megvalósítási helyszín az egész ország területén.

