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Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása 

Kódszám: 2018-1.1.2-KFI 

 

 

 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

20 milliárd 30-130 db 

 

 

Támogatás összege 

minimum 100 millió – maximum 600 millió  

 

Megvalósítás időtartama: max. 36 hónap 

 

Pályázók köre 

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-

Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, 

illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek a 113, 

114, 141 és 226 GFO-kategóriák valamelyikébe tartoznak, rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes 

üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá. 

 

Önálló és konzorciumvezető támogatást igénylő kizárólag kisközép- vagy nagyvállalkozás 

lehet. 

 

A projekt területi korlátozása  

A projekt megvalósításának helyszíne: a támogatást igénylő – a támogatási kérelem 

benyújtásáig – bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 

Kizáró feltételek: 

 

 az általa vállalt saját forrás meghaladja (a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 

jóváhagyott - közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott - legutolsó 

lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő) saját tőkéjének 50%-

át. 

 a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes (365 nap) 

üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján negatív; 

A fenti feltételeket az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás, vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás is teljesítheti. 
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 A támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes (365 

nap) üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 

jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

 aki a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak minősül; 

 aki a projekt megvalósítását a támogatói döntést követő napot megelőzően megkezdte; 

 aki a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel 

nem rendelkezik; 

 A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és annak partner-, vagy kapcsolt 

vállalkozásai részéről kizárólag egy projektjavaslat támogatható; 

 

Támogatható tevékenységek köre: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a) 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Alkalmazott ipari kutatás (Alkalmazott ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás 

pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legálabb 

MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott 

alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt az ipari kutatási 

tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás 

esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek.) 

 Eszközbeszerzés 

 Immateriális javak beszerzése 

 Projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, 

korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

 Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás. 

 Projekt koordinációs tevékenység 

 Közbeszerzés 

 Piacra jutás: 

 piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel); 

 marketingeszközök elkészítése, beszerzése; 

 formatervezés. 

 Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása 
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Elszámolható költségek mértéke: 

 
Költségtípus/Tevékenységtípus Maximális mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Maximális 

elszámolható 

költség mértéke 

(Ft/fő/hó) 

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében 

(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás) 

 1 400 000 

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 

(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás) 

 500 000 

54. Bérköltség – Projektmenedzser esetében (de minimis 

támogatás) 

 650 000 

54. Bérköltség – Marketing munkatárs esetében (de 

minimis támogatás) 

 350 000 

52. Igénybe vett szolgáltatások költsége (kutatásfejlesztési 

projekthez nyújtott támogatás) 

30%  

11. Immateriális javak beszerzése (kutatás-fejlesztési 

projekthez nyújtott támogatás vagy kutatási 

infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás) 

10%  

11. Immateriális javakhoz; 

13. Műszaki berendezések, gépek, járművekhez; 

14. Egyéb berendezések, felszerelések járművekhez és 

16. Beruházások, felújításokhoz kapcsolódó költségek 

(kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy 

kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás) 

40%  

Tájékoztatási költség (de minimis támogatás) 0,5%  

Koordinációs költség (de minimis támogatás) 5%  

Közbeszerzési költségek (de minimis támogatás) 1%  

Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (de minimis 

támogatás) 

10%  

Rezsi költség (de minimis támogatás) 1%  

 

 

Támogatás mértéke 

A támogatás mértéke az egyes támogatási kategóriákban a következőképpen alakul: 

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás az egyes 

kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja meg a következő mértékeket: 

I. alkalmazott (ipari) kutatásnál az elszámolható költségek 50%-a; 

II. kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-a. 

 

Az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az elszámolható 

költségek legfeljebb 80%-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető a következőképpen: 

a) középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében pedig 20 

százalékponttal; 

b) 15 százalékponttal, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában és 

• legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás 

sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át 
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A b) pont alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minősül tényleges 

együttműködésnek. 

 

Az elnyerhető támogatás mértéke pályázónként külön-külön kerül megállapításra abból 

kiindulva, hogy az általa vállalt projekttevékenység alkalmazott kutatásnak, vagy kísérleti 

fejlesztésnek minősül-e. 

 

 
Kis-

vállalkozás 

Közép-

vállalkozás 

Nagy-

vállalkozás 

Kutatás-fejlesztési 

projektekhez 

nyújtott 

támogatás 

Alkalmazott (ipari) kutatás 70% 60% 50% 

Alkalmazott kutatás, ha a 

projekt hatékony 

együttműködést foglal magában 

80% 75% 65% 

Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

Kísérleti fejlesztés, ha a projekt 

hatékony együttműködést foglal 

magában 

60% 50% 40% 

 

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes 

elszámolható költség 50%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 50%. 

 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 

nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, azaz a támogatás maximális intenzitása 

50%. 

 

 

Kötelező vállalások 

az I. – II. pontokban részletezett feltételek vállalása kötelező, a III. – IV. pontokban részletezett 

feltételek közül pedig legalább egy kötelezően választandó. 

 KFI eredmény: A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai 

befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást 

állít elő. 

 Üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő vállalja, hogy a jelen pályázat 

keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, 

technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele8 a projekt 

befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási 

összeg legalább 30%-át. 

 Exportárbevétel: Amennyiben a vállalkozás (konzorcium esetén a támogatás 

igénylő) a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a projekt befejezési évét követő 

fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti év exportárbevételének átlaga 

legalább 5%-kal meghaladja az utolsó lezárt teljes üzleti év exportárbevételét, akkor 

a vállalt növekmény teljesítése kötelező. Amennyiben utolsó lezárt teljes üzleti év 

exportárbevétele nulla Ft, abban az esetben a projekt elszámolható összköltsége a 

viszonyítási alap. 
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 K+F ráfordítások szintjének megőrzése: A támogatás igénylő vállalja, hogy a 

projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti évben az Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Programban szereplő 1074-es azonosító számú „Jelentés a 

vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól” (Továbbiakban: 1074-es Jelentés) című 

adatgyűjtésben szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. 

Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt 

üzleti évre vonatkozó 1074-es Jelentésben szereplő K+F ráfordításainak összege, de 

legalább az elnyert támogatás 25%-a. 

 Iparjogvédelmi oltalom: 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 (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által 

lajstromkivonattal igazolt módon). 

A támogatást igénylőnek a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége 

van. 

 

Biztosítékok köre:  
A kedvezményezett köteles valamennyi fizetési számlájára az NKFI Alap javára szóló 

beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi 

fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt 

napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. 

 

Előleg: 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. 

Az NKFI Hivatal az előleget a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a 

támogatási szerződésben meghatározottak szerint. 

 

Benyújtás: 2018. május 15. 14:00-ig* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, 

az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja. A 

benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő 

harmadik naptól lehetséges. 
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