Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VEKOP 2.1.1-15)

Támogatott
tevékenységek:

Pályázók köre:

Önállóan támogatható projekt elemek:
 Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
- Ipari kutatás (max a K + F projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
a. 50-250 millió Ft támogatási igény között min. 1 fő, 250 millió Ft támogatási igény
felett minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc
fokozatú diplomával rendelkező, min. napi 4 órában, a támogatási kérelem
benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van
- Alkalmazott (ipari) kutatás
 Kísérleti fejlesztés
Önállóan nem támogatható projektelemek:
 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
- Projekt előkészítési tevékenység
- Projektmenedzsment tevékenység
- Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
 Regionális beruházási támogatás keretében
- Eszközbeszerzés
- Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális
fejlesztések
- Immateriális javak beszerzése
 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében
- Eszközbeszerzés
- Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális
fejlesztések
- Immateriális javak beszerzése
 Szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében
- Eljárás-innováció
 KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok melyek:
 Rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezet

Területi
korlátozás:

Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye)

Támogatás
formája:

Vissza nem térítendő

Támogatás
összege:
Önerő:
Támogatási
intenzitás:

min. 50 millió Ft - max. 500 millió Ft
(konzorcium esetén min. 100 millió Ft – max. 500 millió Ft)
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie
Támogatási
kategória
Kutatásfejl
esztési
projektekh
ez nyújtott
támogatás

ipari kutatás
ipari kutatás alábbi eseteiben:
vállalkozások közötti együttműködés
kísérleti fejlesztés
kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben:

vállalkozások
közötti
hatékony
együttműködést foglal magában
 ha a projekt eredményeit széles körben
terjesztik
Csekély összegű támogatás (de minimis)
Regionális
Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag,
beruházási Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas,
támogatás
Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser,
Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk,
Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál,
Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő,
Kartal,
Kemence,
Kiskunlacháza,
Kisnémedi,
Kocsér,
Kóspallag,
Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód,
Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor,
Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös,
Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény,
Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta,
Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob,
Szokolya,
Táborfalva,
Tápióbicske,
Tápiógyörgye,
Tápióság,
Tápiószele,Tápiószentmárton,Tápiószőlős,
Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura,
Újhartyán,
Újszilvás,
Üllő,
Vác,
Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés,
Verőce, Verseg és Zebegény településeken
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és
Solymár településeken

mikro- és középválkisvállal- lalkozás
kozás
70 %
60 %
80%
75%

nagyvállalkozás
50 %
65%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

50%

55%

45%

35%

40%

30%

20%

Budapest, és Pest megye 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 25. §-ban fel nem sorolt
települései
infrastruktúrához
nyújtott
beruházási

0%

0%

Kutatási
50%
50%
50%
támogatás
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás
50%
50%
15%
A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez
50%
50%
nyújtott támogatás
Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 75%-a, de legfeljebb 375 millió Ft

Előleg:
Projekt
időtartama:
Tervezett
benyújtás:
Kötelezően
megvalósítandó
tevékenységek:

0%

Maximum 24 hónap
2016. február 29. – 2016. április 25.




Üzleti hasznosíthatóság: A K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétel a projekt
pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely két
egymást követő évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. (Csak akkor kötelező,
ha a projekt keretében piacra vitelt is megvalósul.)
K+F munkahelyteremtés: a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő 1. üzleti évben
a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított növekményként fenntartja

