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Pályázat prototípus, termék, technológia és szolgáltatásfejlesztés
támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA
A pályázat két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKVk házon belüli
prototípus fejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és
eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes
termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKVk
versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek
megjelenéséhez.
A pályázat a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:
 prototípusfejlesztés, tesztelés és
(továbbiakban: prototípusfejlesztés),

a

termék

végső

tulajdonságainak

kialakítása

 a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).
A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet
támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási
kérelmet benyújtani.
A pályázat keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek
 technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak; jelentős újdonságot
 szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak; üzletileg hasznosíthatóak;
 valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások
prototípusfejlesztését VAGY
 prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.
PÁLYÁZÓK KÖRE
Mikro, kis és középvállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi
személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
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TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma 1502000 db.
A támogatás összege:
1. Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint.
2. Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) a támogatás összege:
minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.
A támogatás maximális mértéke:
Támogatási kategória

Mikroés
kisvállalkozás

Középvállalkozás

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az eredmények
terjesztése

60%

50%

Csekély összegű (de minimis) támogatás

70%

Vas, Zala,
megye

Győr-Moson_sopron

45%

35%

55%

45%

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád,
Heves,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Jász-Nagykun-Szolnok,
HajdúBihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés
megye

70%

60%

Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz
nyújtott támogatás

50%

Regionális
beruházási
támogatás

Veszprém,
Fejér,
Esztergom megye

Komárom-

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Önállóan támogatható tevékenységek:
Kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes
elszámolható költségének 40%a)
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Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a
tevékenység támogatható.
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és
szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások
vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy
szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások
prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a
tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása
abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék,
eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan
prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek,
mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal
történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások,
amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb
folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében
támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe5)
 Projekt előkészítési tevékenység
 Projektmenedzsment tevékenység
 Iparjogvédelmi tevékenység
 Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység
 Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység
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Regionális beruházás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek
a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
 Eszközbeszerzés – Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 Immateriális javak beszerzése – Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb
immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi
termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci
feltételeknek megfelelően került sor.
Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely
új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény
termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy
meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi,
valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független
harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került
volna.
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt
megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.
A kis és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében (maximum
projekt összes elszámolható költségének 20%a)

a

 Kis és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:
Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával
kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innovációmenedzsment tanácsadás szolgáltatás
díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem
kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz,
rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
Tesztelt prototípus létrehozása – A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi
befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.
Üzleti hasznosíthatóság – A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből
(létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy
szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a
fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a
támogatási összeg legalább 30%át.
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PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 15től 2017. december 14ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 2016. február 1.
 2016. május 16.
 2016. szeptember 12.
 2016. december 12
 2017. március 13.
 2017. június 27.
 2017. december 14.
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