Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek ösztönzése

VINOP-2.1.2-21

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a
kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.
A Felhívás keretében két részcél kerül meghatározásra:




Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal
rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik
sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
Együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez
konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatásfejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek
részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein
hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű
fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Rendelkezésre álló forrás mértéke
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 136,67 milliárd Ft
A támogatott projektek várható száma: 200-3700 db.
Az elnyerhető forrás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege: min 50.000.000 Ft, max 1 000.000.000 Ft.
Támogatást igénylők köre
mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:
 amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,
 amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.
 Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezetek:
o Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben
azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti
kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő
szervezetnek minősülnek.
o egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá
tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.






továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai
szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban
megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.
a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

Gazdálkodási formakód szerint
 113 Korlátolt felelősségű társaság
 114 Részvénytársaság
 116 Közkereseti társaság
 117 Betéti társaság
 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 312 Központi költségvetési szerv
 342 Köztestületi költségvetési szerv
 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 573 Nonprofit részvénytársaság
 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény
fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
Jogi forma szerint
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
Támogatásban nem részesíthetők
 amely projektjavaslat nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz.
 amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatásfejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is –
keretéből támogatásban részesült
Önállóan támogatható tevékenységek
 Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az
elszámolható összköltségének legalább 50%-át):
 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 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
és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan
költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Ipari kutatás: Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és
szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek,
eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex
rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez
szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása,
amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
c) Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés
d) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
e) Projekt előkészítési tevékenység
f) Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek)
g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
h) Általános (rezsi) költségek
i) Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán
A regionális beruházás keretében megvalósult b)-d) pont szerinti beruházások a projekt megvalósítási időszakának végéig
termelési célt nem szolgálhatnak, azok kizárólag kutatás-fejlesztési tevékenységre használhatóak.
Műszaki-szakmai elvárások
A felhívás „A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás” pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható
költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket:
Ingatlan építés és ingatlan bővítés4 esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség
vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete).
 ingatlan átalakítás5 esetén nem haladhatja meg a nettó 225.000,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési
alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete).
 az ingatlan korszerűsítés költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket (fűtés és világítás esetén a
fajlagos költség vetítési alapja az érintett épületrész nettó alapterülete):



Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket:







Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 4
220 Ft/m3 összeget.
Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 18 980
Ft/m2 összeget.
Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 30 000 Ft/m2 összeget.
A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítást tervezni.
Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban
meghatározott prioritások valamelyikéhez!

Kötelező vállalások
A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1)
bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását
is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek
tekinthetők.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Budapest területén megvalósuló projektek.
Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő öt teljes lezárt üzleti év végéig tart, KKV-k esetében 3 év.
Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének
legfeljebb 50%-a lehet.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2021. március 01-től 2022. március 02-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 szakasz: 2021. március 1. - 2021. április 30
 szakasz 2021. szeptember 1. - 2021. október 29.
 szakasz 2022. január 17. - 2022. március 2.
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
További információk:
Telefon: 06 70 931 55 89
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu

