
 

Kiknek szól? 

Kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint: 

• Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (2 lezárt év, 3 fő statisztikai létszám, nem EVA nem KATA) 

• Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű 

nonprofit szervezetek, 

• Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok. 

NKFI támogató vélemény vagy K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolás szükséges! 

A felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, 

szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások 

részére, támogatja továbbá a hazai vállalkozások és kutató-

tudásközvetítő szervezetek közötti hosszú távon fenntartható, 

stratégiai jelentőségű együttműködések elérését. 

A keretből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek 

illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz. 

2 RÉSZCÉL: 

Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek 

bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a 

támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. 

Együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított 

KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként 

bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. 

 

A pályázat benyújtásához előminősítés szükséges! 

Korábbi Piaci KFI által támogatott szervezet nem pályázhat! 

A felhívás elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/node/73363  
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Milyen tevékenységre? 

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

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

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

II. 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. 

III. Továbbá: Eszközbeszerzés, IT fejlesztés, Ingatlanberuházás, Projektmenedzsment, Kötelező nyilvánosság, Rezsi, Piacra 

jutási tevékenység. 

Helyszín és időtartam 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető. A területileg koncentrált 

megvalósítás javasolt. 

A megvalósítás időtartama:36 hónap, egy évnél hosszabb távú megvalósítás esetén legalább 2 mérföldkő szükséges. 

A forrás 

Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint, konzorcium esetén minimum 200 millió forint; 

Együttműködési KFI esetén minimum 500 millió forint, maximum 1000 millió forint. 

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum összeg 50 millió Ft és a támogatás legalább 50%-át 

a konzorciumvezetőnek kell igényelnie 

A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén 100%. 

Kötelezettségvállalás 

A támogatást igénylő 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt 

megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. Konzorcium esetében a fenntartási kötelezettség 5 év. 

A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni az illetékes Hivatal által kiállított K+F 

tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-

fejlesztési tevékenységnek tekinthetők.  
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