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A Felhívás célja 
A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési 

és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében. 

A tervezett projektekkel szembeni elvárások: 

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifej-

lesztésére irányuljanak; 

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen. 

Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal ren-

delkező, 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 kutatás-fejlesztési és innová-

ciós feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatás-

sal 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 hasz-

not biztosítva. 

Támogatástartalom 

50 – 1.000 millió Forint. 

Vállalati KFI: 50 - 500 millió Ft 

konzorcium esetén: min. 200 millió Ft 

Együttműködési KFI: 500 – 1.000 millió Ft 

Konzorcium esetén  

 az egyes Konzorciumi tagok vonatkozá-

sában minimum 50 m Ft támogatási ösz-

szeg vehető igénybe. 

 az igényelt támogatás legalább 50%-át a 

konzorciumvezetőnek kell igényelnie. 

Támogatás intenzitása 

1.) Nem állami támogatás esetén: 100% 

2.) Kutatás-fejlesztési projekt esetén az elszá-

molható költségek:  

- ipari kutatás: max. 50%-a 

- kísérleti fejlesztés esetén: max. 25%-a. 

Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az 

elszámolható költségek max. 80%-ig növel-

hető:  

- középvállalkozás: 10 százalékponttal 

- mikro- és kisvállalkozás: 20 százalékponttal. 

- ha a projekt hatékony együttműködést foglal 

magában, és legalább egy mikro-, kis- és kö-

zépvállalkozás bevonásával zajlik: 15 százalék-

ponttal növelhető, és egyik vállalkozás sem vi-

seli az elszámolható költségek több, mint 

70%-át. 

3.) Csekély összegű támogatás: 100% 

4.) Regionális beruházási támogatás régión-

ként és vállalkozási formánként változó: 30 - 

70% 

Rendelkezésre álló forrás 

136,67 milliárd Ft. 

Támogatási kérelmek várható száma 

200 – 3.700 db 

Területi korlátozások 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a tá-

mogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegy-

zett magyarországi székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe lehet. Nem támogathatóak a Buda-

pest területén megvalósuló projektek. 

Támogatási időszak 

A projekt fizikai befejezésére a projekt meg-

kezdését, vagy amennyiben a projekt a Támo-

gatási Okirat hatályba lépéséig nem kezdő-

dött meg, a Támogatási Okirat hatályba lépé-

sét követően legfeljebb 36 hónap áll rendelke-

zésre. 

 

Benyújtási határidő 

2021. március 1. – 2021. április 30. 

2021. szeptember 1. – 2021. október 29. 

2022. január 17. – 2022. március 2. 

Kiválasztási eljárásrend 

Standard szakaszos kiválasztási eljárásrend. 

Előleg 

Az utófinanszírozású tevékenységekre a meg-

ítélt támogatás összegének legfeljebb 50 %-a. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

Jelen felhívás keretében nem releváns. 

Támogatást igénylők köre 

1.) Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;  

- amelyek, rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel, 

- 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 gazda-

sági társaságok fióktelepei, 

- amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá. 

2.) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi sze-

mélyiségű nonprofit szervezetek  

- Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudo-

mányos 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. 

- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó fel-

sőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. 

pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.  

3.) 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. 

Vállalati KFI megvalósítása esetén:  

 csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérel-

met, 

 a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozási. 

 konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás 

Együttműködési KFI megvalósítása esetén: 

 konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet; 

 konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet; 

 a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás 

időszaka alatt, 

 a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai. 

 

JOGI FORMA SZERINT 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek  

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek  

GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT 

113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 226 Külföldi vál-

lalkozás magyarországi fióktelepe, 312 Központi költségvetési szerv, 342 Köztestületi költségvetési szerv, 381 Költségve-

tési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv, 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 

Nonprofit részvénytársaság, 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet. 
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Önerő biztosításának szempontjai 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt 

összköltségének az igényelt támogatási ösz-

szeggel csökkentett részét kitevő önerővel 

kell rendelkeznie. 

A támogatást igénylőnek regionális beruhá-

zási támogatással érintett elszámolható össz-

költség 25%-át kitevő igazolt saját forrással 

kell rendelkeznie 

 

Mérföldkövek tervezése 

Ha a tervezett projekt 1 évnél hosszabb leg-

alább 2 mérföldkövet kell tervezni, legfeljebb 

6 mérföldkő tervezhető. 

 

Indikátorok, szakpolitikai mutatók 

Jelen Felhívás esetében projektszinten nem 

releváns. 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése 

A projektben létrehozott eredményeknek 

meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott pro-

jektek kedvezményezettje köteles a pro-

jektre vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, 

a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket meg-

őrizni, a fennálló vagy a beruházás során 

keletkezett környezeti kárt és az esély-

egyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 

projekt megvalósítása során megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános ese-

ményeken, kommunikációjában és viselke-

désében a támogatást igénylő esélytuda-

tosságot fejez ki: nem közvetít szegregá-

ciót, csökkenti a csoportokra vonatkozó 

meglévő előítéleteket. 

 Az infokommunikációs akadálymentesítés 

minden beruházás esetén kötelező. 

Nyilvánosság 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása 

során köteles a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről 

és a támogatásról az ott meghatározott mó-

don és tartalommal információt nyújtani. Az 

ezzel kapcsolatos követelményeket a 

www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető 

„Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoz-

tatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arcu-

lati Kézikönyv tartalmazza. 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítá-

sának befejezésétől számított 5 évig, KKV-k 

esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésé-

nek terhe mellett vállalja, hogy a projekt meg-

felel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak. 
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A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  
Kísérleti fejlesztés: meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszer-

zése, 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 doku-

mentálását célzó tevékenységek is. 

(A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének leg-

alább 50%-át) 

 
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

a) Ipari kutatás 

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszer-

zése 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 ge-

nerikus 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 jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

f) Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek) jelen 

Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. 

g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. 

h) Általános (rezsi) költségek 

i) Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja sze-

rint. 

 

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. 

 

 

EGYÉB ELVÁRÁSOK 

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően az okiratban foglaltak módosítására az alábbiak szerint van lehetőség: 

i. A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, műszaki-szakmai tartalmára és költségvetésére vonat-

kozó módosítás maximum 6 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban. 

ii. Minden további módosítási igény esetén a projekt költségvetése a záró kifizetési igénylés alapján elfogadott költségek 

alapján kerül aktualizálásra. 

iii. A Támogatói Okiratban és az ÁÚF-ben foglalt egyéb bejelentési kötelezettségekre nem vonatkoznak a fenti korlátozá-

sok. 
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LEGFŐBB MŰSZAKI SZAKMAI ELVÁRÁSOK 

a) Csak a Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerinti informatikai eszközök – beleértve a tartozékokat is - kerülhetnek beszerzésre a projekt keretében a 3.1.2 c) pont szerinti tevé-

kenységhez kapcsolódóan 

b) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.  

c) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos 

piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg ke ll felelnie a reális és takarékos költségvetés 

előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is. 

d) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támo-

gatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség. 

e) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

f) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

g) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

h) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásá-

rolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.  

Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni. A támogatást 

igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazo-

lás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar 

kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető), továbbá amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű 

(cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni). 

i) A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek, illetve a honlapon közzétett 

szerződéses mellékleteknek, tájékoztatóknak. 

j) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje 

alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása 

mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának 

biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról 

egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

k) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. 

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például: 

 ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, 

 a támogatást igénylő által a projekt keretében elszámolni tervezett tanácsadási szolgáltatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült vagy jövőbeli 

pályázatírói tevékenységhez kapcsolódik, 

 a megvalósítási helyszín nem alkalmas, vagy a projekt keretében támogatott ingatlan beruházás révén sem tehető alkalmassá a támogatási kérelemben jelzett 

tevékenység végzésére, 

 a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, 

szolgáltatási igény teljesítésére, 

 a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén 

biztosított, 

 a szállító vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon eltiltás hatálya alatt álló személy, 

 a támogatást igénylő, illetve a szállító cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került bejegyzésre, 

 pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.  

 A támogatást igénylővel, tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével vagy a projektvezetővel szemben olyan körülmény merül fel, amely veszélyezteti a projekt 

eredményes megvalósítását vagy szabályszerű lebonyolítását, beleértve a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését is. 

l) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az adatlapon szükséges bemutatnia, 

hogy a tulajdonostársak hozzájárulása, a megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan 

használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, valamint az 

építési tervdokumentáció rendelkezésre áll. 

m) Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra. 

n) Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek. 

o) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése alapján a projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, vagy csökkentett támogatási összeggel történő 

támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt 

céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas. 

p) Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projektet az Irányító Hatóság általi lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilal-

máról szóló 1996. évi LVII. Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az Irányító 

Hatóság tájékoztatása nélkül nem változtatja meg. A változásról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot. 

q) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munka-

napon belül írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot. 

r) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogatási Okiratban meghatározottak szerint beszámol. 

s) A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistá-

ban megjelölt. 

t) A felhívás 3.1.2 d) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg a Felhívás 13-14. oldalán részletezett fajlagos költségeket.  

u) A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást tervezni. 

v) Személyi ráfordítások mértékére vonatkozó elvárások: a maximálisan elszámolható összegek számítását vállalkozások esetén a Felhívás 14-15. oldala részletesen ismerteti. 

 


