MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
2018-1.1.1.MKI
A Felhívás célja mikro- és kisvállalkozások innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások létrehozását
célzó projektjeinek támogatása oly módon, hogy az új (vagy jelentősen átdolgozott) termék vagy
szolgáltatás gyorsan piacra kerüljön. Kizárólag azon projektek támogathatók, amelyek újdonságot
tartalmaznak, üzletileg hasznosíthatók és hozzásegítik a mikro- és kisvállalkozásokat ahhoz, hogy
innovatív vállalkozássá válhassanak.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-300 db.
A támogatás mértéke
minimum 30 millió Ft, maximum 100 millió Ft,
A támogatás maximális mértéke:

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes
elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.
Támogatást igénylők köre
Pályázhatnak– Közép-Magyarország régióban székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező mikro- vagy kisvállalkozások, illetve EGT székhelyű gazdasági társaságok középmagyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt
vezetnek, nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek
I. Kísérleti fejlesztés:
Önállóan nem támogatható tevékenységek
II. Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
III. Immateriális javak beszerzése
IV. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás): a projekt során
-a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.
V. Projekt koordinációs tevékenység

VI. Közbeszerzés
VII. Piacra jutás:
-piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel);
-marketingeszközök elkészítése, beszerzése;
- formatervezés.
VIII. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása
Kötelező vállalások:
A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig
 tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő
 A támogatást igénylő vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből
és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó
árbevétele a projekt befejezési évét követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg
legalább 20%-át.
 Amennyiben iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység a támogatást igénylő által
elszámolásra kerül a támogatási kérelemben, a támogatás igénylő vállalja, hogy legkésőbb a
projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz
 A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás alatt, vagy a projekt megvalósítását
követően a fenntartási időszak végéig részt vesz legalább kettő a projekt témájához kapcsolódó
kiállításon, vagy vásáron.
A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások
-A projektet legalább a támogatási kérelemben leírt tartalommal kell megvalósítani. A támogatási
kérelemnek tartalmaznia kell a kitűzött célt, és az elért új, tudományos fejlesztési eredmény(ek)
potenciális hasznosítóinak megnevezését. Azok a támogatási kérelmek, amelyek nem tartalmazzák az
elért eredmények felhasználásának/hasznosításának célcsoportjait, nem részesíthetők támogatásban.
- A támogatási kérelemnek szükségszerűen tartalmaznia kell versenytárs-elemzést, amelyben a
támogatást igénylő bemutatja azt, hogy az elnyert támogatás segítségével mely versenytársakhoz
képest, milyen előnyre tesz szert.
-A projekt szakmai tartalmának bemutatásán túlmenően a támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az
elért kutatás-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) eredmények fenntarthatóságát, hosszú távú
hasznosíthatóságát.
-A támogatási kérelem költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését
követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az
esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezetmódosítás esetén.
-A támogatási kérelemben a projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzendő eszközök, immateriális
javak, szükségességét, az igénybevett szolgáltatások szakmai tartalmát, szükségét és a kiszervezés okát
indokolni kell.
-A Felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy uniós
forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
-A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak,
és az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó,
vagy az adott területen meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek vagy gyártónak minősülő
szállítótól kell vásárolni a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek mellett.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt támogatási szerződésben rögzített megkezdési
időpontját követő 24 hónapon belül.
Előleg igénylése
Az előleg mértéke legfeljebb a támogatás 75%-a lehet, de alkalmanként az igényelt előleg összege nem
haladhatja meg az előleggel érintett beszámolási időszakra járó támogatást.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől5 2018. március 12. 14:00ig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható. A támogatási kérelmek értékelése
és elbírálása standard eljárásrendben történik.

A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu

