PÁLYÁZAT – KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1-KKV START
Pályázat alapvető célja:
- Vállalkozások innovációs ötleteinek támogatása
- vállalkozásban innovációs folyamatok elindulása
- új termékek, eljárások, technológiák, szolgáltatások kifejlesztése
A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi
célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:
- a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása
megtörténik vagy
- b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység2 történik, vagy
- c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és
üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése
történik.

Területi korlátozás nincs, akár budapesti cégek is pályázhatnak!
Rendelkezésre álló keretösszeg:
- 12 Mrd Ft
Várható kedvezményezetti szám:
- 700-800 db
Pályázók, támogatást igénylők köre:
Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be!
- Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvitelt vezető
KKV-k
- Legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel és közzétett beszámolóval rendelkeznek
- Korábban nem nyertek sem az NKFI Alap, sem a GINOP 1sem a VEKOP
forrásainak terhére
1

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A GINOP 4., 5., 6., 7. és 8. prioritások terhére
támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik.
4 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. A VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 (hitel és
kockázati tőkeprogramok) pályázatok és a 3., 4., 5. és 6. prioritások terhére támogatásban részesült
vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik.

- Az utolsó lezárt teljes üzleti éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 2 fő
- Az utolsó lezárt teljes üzleti éve saját tőkéje nem lehet negatív
- A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes
(365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
- A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást
igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója
szerinti saját tőke összegénél.
- A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb
a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves
beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.
A támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezni kell az NKFI Hivatal által jelen
Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel!
Elszámolható költségek:
- Személyi jellegű kiadások (Minimálisan el kell, hogy érje az összköltség 50%-át)
- Kutató-fejlesztő munkatárs (felsőfokú végzettségű) esetében maximum havi 1
millió Ft számolható el
- Technikus segédszemélyzet (középfokú végzettségű) esetében maximum havi
700 000 Ft számolható el
- Igénybe vett szolgáltatások (Nem haladhatja meg az összköltség 50%-át)
- Anyagköltségek (Nem haladhatja meg az összköltség 50%-át)
- Eszközbeszerzés (Nem haladhatja meg az összköltség 50%-át)
- Koordinációs költségek (Nem haladhatja meg az összköltség 5%-át)
Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam:
- minimum 12, maximum 24 hónap
Kötelező vállalások:
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi opciók közül az
egyik vállalása kötelező.
Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása vagy
Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba
a) Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig
a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában
fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő.

b) Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt
megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a
támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt
kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.
Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott
vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez
kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában
kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.
Támogatás mértéke:
- Elszámolható költségek maximum 60%-a (de minimis támogatás).
Támogatás összege:
- minimum 10 millió Ft; maximum 20 millió Ft
Előleg:
- Elnyert támogatás 75%-a
Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 28.

Amennyiben a fenti pályázati lehetőség felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
dr. Szabó Bence

mail.: info@europalyazat.hu

tel.: +36-20-371-19-61

