
 

Kiknek szól? 

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint: 

 Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások 

 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 

 Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 

 Nonprofit gazdasági társaságok 

 

„A” alprogram: 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. 

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI 

projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak 

kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett 

kutatás-fejlesztési 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. 

Beadási határidő: A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási 

határideje: 2020. június 12. 12:00 

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program 

élesítésétől27 2020. augusztus 31. 16:00-ig lehetséges. 

KAPCSOLATTARTÓ: 

Fabók Ágnes 

Miskolci Egyetem 

Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóság 

H-3515 Miskolc-Egyetemváros 

E-mail: tkfabok@uni-miskolc.hu 

Milyen tevékenységre? 

I. Kísérleti fejlesztés: önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az 

elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségé nek legalább 50%-át. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

II. Alkalmazott (ipari) kutatás: az a szervezet pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, 

legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási 

kérelem benyújtásakor. 

III. Továbbá: Eszközbeszerzés, Immateriális javak beszerzése, Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek 

(tájékoztatás), Projekt koordinációs tevékenység, Közbeszerzési tevékenység, Piacra jutási tevékenység, Iparjogvédelmi 

tevékenység 

Hol? 

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett Magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

A forrás 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

A” alprogramban :minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, minimum 150 millió Ft konzorcium 

esetén és maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),  

„B” alprogramban: minimum 400 millió Ft és maximum 800 millió Ft. 

Kötelezettségvállalás 

 Üzleti hasznosíthatóság- pályázó szinten. 

 A kedvezményezettet 3 év fenntartási kötelezettség terheli. A nagyvállalatot – amennyiben regionális beruházási 

támogatás kategória keretében igényel támogatást – 5 év fenntartási kötelezettség terheli. 

A Felhívás elérhetősége: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-

tamogatasa-2020-112-piaci-kfi/palyazati-felhivas  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-tamogatasa-2020-112-piaci-kfi/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-tamogatasa-2020-112-piaci-kfi/palyazati-felhivas

