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Források
Hazai források
(pl. NKFIA)

Hazai + EU társfinanszírozás
(pl. GINOP, VEKOP, KEHOP pályázatai)

EU-s források
(pl. H2020)
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NKFI Alap pályázatai
H2020-hoz kapcsolódó, rásegítő pályázatok:
• Az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz
kapcsolódó hazai támogatások (ERC_HU_15)
• Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)
• HORIZONT 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15)

Egyéb pályázatok
• Iparjog (IPARJOG_15)
• Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15)
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ERC_15

NEMZ_15

Az ERC által meghirdetett támogatási programokban
(Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) és
Advanced Grant (AdG)) részt vett, a második
pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert
kutatók és befogadó intézményeik támogatása a
kutatási program magyarországi megvalósulása és az
ERC által meghirdetett támogatási programokban
történő későbbi sikeres pályázás érdekében.

80-200 millió Ft
Az alábbi uniós és tagállami együttműködésben
megvalósuló közös programok és kezdeményezések
keretében meghirdetett közös pályázati felhívásokban
a magyar részvételhez szükséges hazai forrás
biztosítása:
 Tevékeny és önálló életvitel közös program Active and Assisted Living (AAL)
 Kiváló európai elektronikai alkatrészek és
rendszerek közös program - Electronic
Components and Systems for European
Leadership (ECSEL)
 EUROSTARS Program (EUROSTARS)

Max. 45 millió Ft

Magyarországi, költségvetési szervként működő
kutatóközpont, kutatóintézet vagy felsőoktatási
intézmény, illetve költségvetési kutatóhely (a
továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy
külföldi
állampolgárságú
kutató
pályázhat
együttesen.

KKV_15

A fent felsorolt programok valamelyikében
támogatásra
javasolt
nemzetközi
projekt
konzorciumának magyar tagja (akkor is, ha utólag
csatlakozott).
 Magyarországi
gazdasági
társaság
(az
EUROSTARS
esetében
magyarországi
szövetkezet),
 jogi személyiséggel rendelkező non-profit
szervezet,
 költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel
rendelkező intézménye,
 az EGT területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező vállalkozás
Pályázatot egyénileg vagy, nemzeti konzorciumban is
be lehet nyújtani.

Max. 4 millió Ft

Ez a felhívás azokat a kis és középvállalkozásokat
kívánja támogatni, amelyek az Európai Unió által
meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési
eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt
elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás
hiányában nem nyertek támogatást. Ezeknek a
cégeknek a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez
igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Pályázhat egyénileg vagy konzorciumi formában:
 magyarországi KKV,
 EGT székhelyű KKV magyarországi fióktelepe
Feltétel, hogy a pályázó a Horizont 2020 program
KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisára beadott
pályázata a nemzetközi értékelés során elérte a 13
pontos szakmai bejutási küszöböt, de nem kapott
támogatást.
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TÉT_15

IPARJOG_15

osztrák, török, argentin, francia, montenegrói

Maximum 2-4-5 millió Ft

Maximum 7,1 millió Ft

A TéT együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt A pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának
vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így
költségeikhez.
biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I
tevékenységre fordított forrásainak megtérülését
A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó
tevékenységek támogathatóak.
 Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a
projekttel kapcsolatos országon belüli utazása;
 magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő)
kiutazása, tartózkodása;
 a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése;
 részvétel nemzetközi konferencián.







Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági
társaság fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt
vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá;
költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye,
amennyiben kutatóhelynek minősül;
jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző
non-profit szervezet;
közalapítvány;
egyházi jogi személy.









magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek;
közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók ;
Közép-Magyarországon
székhellyel
rendelkező
mikro-,
kisés
középvállalkozások, nagyvállalatok; illetve az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező
mikro-, kis- és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok esetében annak
közép-magyarországi telephelyei ;
közép-magyarországi székhellyel rendelkező költségvetési szervek,
költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
e) közép-magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyiséggel
rendelkező non-profit szervezetek .
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Elérhető K+F+I célú GINOP pályázatok
KKV-k számára nyitva álló pályázatok:
• Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP-2.1.1-15)
• Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (GINOP-2.1.7-15)
• K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15)
Egyetemek/kutatóhelyek számára nyitva álló pályázatok:
• K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15)
• Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (GINOP-2.3.2-15)
• Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
(GINOP-2.3.3-15)
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GINOP pályázatok KKV-k részére
Vállalti K+F+I

Prototípus

VKE

GINOP-2.1.1-15

GINOP-2.1.7-15

GINOP-2.2.1-15

50 millió - 1000 millió Ft
A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységének növelése olyan hazai kutatásfejlesztési
és
innovációs
tevékenységek
támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott
értéket tartalmazó, új, piacképes termékek,
szolgáltatások,
technológiák,
továbbá
ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

10 millió - 130 millió Ft (induló vállalkozásnak max.
50 millió Ft)
A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens
Szakosodási megfogalmazott intelligens gyártás
specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles
körének jelentős szellemi értéket tartalmazó,
műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható
forrást nyújt.
A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat
támogatja:
- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső
tulajdonságainak kialakítása,
- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek.
KKV-k,
melyek
Magyarországon
székhellyel
rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá.

500 millió - 4000 millió Ft
Cél a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és
felsőoktatási intézmények között hosszú távon
fenntartható,
stratégiai
jelentőségű
együttműködések
ösztönzése
üzletileg
is
hasznosítható tudományos eredmények létrejötte
céljából.

A legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel és

Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, akik nem
tartoznak az EVA hatálya alá; vagy 1 lezárt üzleti
évvel és az Európai Gazdasági Térség területén Induló vállalkozás is pályázhat.
székhellyel,
és
Magyarországon
fiókteleppel Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági területén megvalósuló projektek.
társaság fióktelepei nyújthatnak be támogatási
kérelmet, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Elvárt a minimum 1 fős létszám.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem
benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

KKV-k, illetve nagyvállalatok,
főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző
non-profit gazdasági társaságok, költségvetési
szervek,
költségvetési
szervek
jogi
személyiséggel
rendelkező
intézményei,
amennyiben azok a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI.
törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
egyházi felsőoktatási intézmények.
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GINOP pályázatok egyetemek/kutatóhelyek részére
Stratégiai K+F

Kutatási infrastruktúra

VKE

GINOP-2.3.2-15

GINOP-2.3.3-15

GINOP-2.2.1-15

500 millió - 2000 millió Ft

50 millió - 1000 millió Ft

A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású
tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak
érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas
színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.

Kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúrabeszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható,
amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így
például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási
infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve
azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint
hozzájárul a Horizont 2020 program keretében
támogatott programokhoz, elősegítve a hazai
hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a
hazai
tudásközpontok
nemzetközi
versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése
érdekében.
A magyarországi székhellyel rendelkező:
 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi
személyiséggel
rendelkező
intézményei,
amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
 egyházi
tulajdonban
lévő
felsőoktatási
intézmények,
 állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági
társaságok.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem
benyújtására önállóan és konzorciumi formában is
lehetőség
van.
Konzorcium
esetében
az
együttműködő partnerek száma maximálisan 3 lehet.

A magyarországi székhellyel rendelkező:
 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi
személyiséggel
rendelkező
intézményei,
amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
 egyházi
tulajdonban
lévő
felsőoktatási
intézmények,
 állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági
társaságok.
Konzorcium formában is van lehetőség pályázni. A
kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a
konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 4 lehet.

500 millió - 4000 millió Ft
Cél a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és
felsőoktatási intézmények között hosszú távon
fenntartható,
stratégiai
jelentőségű
együttműködések
ösztönzése
üzletileg
is
hasznosítható tudományos eredmények létrejötte
céljából.






KKV-k, illetve nagyvállalatok,
főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságok, költségvetési
szervek,
költségvetési
szervek
jogi
személyiséggel
rendelkező
intézményei,
amennyiben azok a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI.
törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
egyházi felsőoktatási intézmények.
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Köszönöm a figyelmet!
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