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KKV START INNOVÁCIÓ 

2020-1.1.1-KKV START 

 

Várható támogatott projektek száma Keretösszeg 

700-800 db 12 milliárd 

 

Támogatás összege 

minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft 

 

Támogatás mértéke 

összes elszámolható költség 60%-a (de minimis jogcím) 

 

Megvalósítás időtartama 

minimum 12 - maximum 24 hónap 

 

Pályázók köre 

Jogi személyiségű mikro és kisvállalkozások, amelyek  

- 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,  

- kettős könyvvitelt vezetnek, 

- nem tartoznak a KATA hatálya alá,  

- utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 

teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, 

- utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti átlagos statisztikai 

állományi létszáma legalább 3 fő,  

- utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti saját tőkéje nem 

negatív, 

- NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP pályázatko terhére támogatásban még nem 

részesültek, (kivétel: GINOP 4., 5., 6., 7. és 8. prioritások; VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17, 

hitel, kockázati tőkeprogramok, 3., 4., 5. és 6. prioritások) 

- 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleményével 

rendelkeznek (a kockázatelemzés eredményére is figyelemmel). 

 

Egyéb elvárások: 

- Összköltség nem lehet magasabb az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves 

beszámolója szerinti árbevételnél, 

- Támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő az utolsó lezárt, teljes üzleti évre 

vonatkozó és 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 üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója 

szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.  

 

A projekt területi korlátozása  

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett 

Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 
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Támogatható tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

▪ Innováció bevezetésére irányuló tevékenység   

▪ Adaptív innovációs tevékenység  

▪ Fejlesztési tevékenység 
 

Elszámolható költségek: 

- személyi jellegű ráfordítás 

- anyagköltség 

- külső szolgáltatás 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

▪ Eszközbeszerzés 

▪ Immateriális javak beszerzése 

▪ Projekt koordinációs tevékenység 

Elszámolható költségek mértéke 

 

Költségtípus/Tevékenységtípus Maximális elszámolható 

költség mértéke (Ft/fő/hó) 

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs 

esetében (de minimis támogatás) 

1 000 000 

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet 

esetében (de minimis támogatás) 

700 000 

 MAXIMÁLIS mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve (%) 

MINIMÁLIS mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Koordinációs költség (de minimis támogatás) 5%  

54. Bérköltség  

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések  

56. Bérjárulék  

 50% 

 

Kötelező vállalások 

Alábbi opciók közül az egyik vállalása kötelező.  

- Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet 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, vagy 

- Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba  

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. 
 

Előleg: legfeljebb a támogatási összeg 75%-a. 

 

Szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12 óra. 
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