Pályázati tematika
- 2022. május –

Kiemelt pályázatok

GINOP Plusz-2.1.1-21 – Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
Ezen felhívásra támogatási kérelmet azon mikro-, kisés középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
nyújthatnak be, amelyek rendelkeznek legalább
két lezárt teljes üzleti évvel, az éves átlagos
statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt,
nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.
A

felhívás

tevékenysége a
választható,

önállóan

nem

támogatható

önállóan

nem

támogatható

kísérleti fejlesztés. Emellett

tevékenységek

például

ipari

kutatás,

eszközbeszerzés, ingatlan beruházás, kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység.
Erre legfeljebb 80%-os intenzitással 50-1000 Millió Ft támogatást lehet igénybe venni. A
felhívás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósítható a felhívás keretében
támogatott projekt.
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS
KKV-START INNOVÁCIÓ – HAMAROSAN 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
A kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok,
és konzorciumi partnerként felsőoktatási
intézmények számára elérhető pályázat 100800 millió Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosítására ad lehetőséget. A pályázónak
minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel és 3 fő
statisztikai
rendelkeznie.

állományi

létszámmal

kell

Az elszámolható költségek:

kísérleti fejlesztés (min. 50%), alkalmazott
ipari kutatás, eszközbeszerzés, immateriális
javak beszerzése, piacra jutási tevékenység, iparjogvédelmi tevékenység.
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Vidéki térségben (Pest megyén kívül) elérhető pályázatok
GINOP-4.1.5-22 – Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések
támogatása a kkv-k részére – IDEIGLENESEN FELFÜGGESZTVE

Megjelent egy újabb pályázati tervezet,
melyre

azok

a

mikro-,

középvállalkozások

kis-

és

pályázhatnak,

amelyek rendelkeznek legalább 3 teljes
lezárt

üzleti

évvel,

valamint

magyarországi székhellyel, illetve éves
átlagos statisztikai állományi létszámuk
legalább 1 fő volt. A pályázat keretén belül
az épületek fűtési-, hűtési- és használati melegvíz korszerűsítése, hőtechnikai javítása,
valamint a beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása támogatott (hőszigetelés,
födémszigetelés, nyílászárócsere). Ezeken felül lehetőség van még napkollektoros és
napelemes rendszer, valamint kazánrendszer telepítésére és kiépítésére.

A pályázat keretén belül nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén
megvalósuló projektek. A megvalósítási helyszínnek a pályázat beadása előtt legalább 60
nappal korábban bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba.
A támogatás összege 75 millió Ft – 500 millió Ft, maximum 90%-os intenzitással.
A támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
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Országosan elérhető pályázatok
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 formatervezésiminta-oltalmi bejelentés. Egyszerre több
tevékenység is támogatható.

Kedvezményes kamatozású hitel lehetőségek
GINOP-8.3.5-18 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú
hitelprogram
Idén is megnyitják az évek óta népszerű 0%-os forgóeszköztámogatást, melyet a Budapesten
és Pest megyén kívüli telephellyel rendelkező vállalkozások igényelhetnek, legfeljebb 25 Millió
Ft értékben, várhatóan 5 éves futamidővel és 2 éves türelmi idővel, kamatmentesen.
A hitel igényléséhez biztosíték szükséges, ami lehet többségi tulajdonos készfizető kezessége,
közjegyzői okirat, vagy felhatalmazó levél a céges és magán bankszámlákra.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a program népszerűségét figyelembe véve nagy eséllyel
idén is csak néhány napig lehet majd kérelmet benyújtani, így mindenképp azt javasoljuk, hogy
amennyiben érdeklődik a támogatás iránt, úgy minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot
és készüljünk elő!
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Az aktuálisan elérhető pályázati felhívásokat IDE kattintva érheti el!

Kérdésük esetén forduljon hozzánk bizalommal:
Ruttersmidt-Vona Tímea
Szakmai igazgató
Mobil.: +36 30 455 1488
vona.timea@asesor.hu

Fábián-Seremetyev Márk
Ügyvezető
Mobil.: +36 20 452 2462
fsm@asesor.hu

www.asesor.hu
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