A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
PÁLYÁZATI TERVEI

FINANSZÍROZÁSI HELYZETKÉP

K+F RÁFORDÍTÁSOK FORRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

• Vállalatok főként vállalati (saját)
forrásból
• Vállalati források felhasználása
a kormányzati és a felsőoktatási
szektorban alacsony volumenű

Forrás: KSH
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K+F RÁFORDÍTÁSOK FORRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA II.

• A vállalatméret
csökkenésével a
kormányzati források
aránya nő
•
•
•
•

Forrás: KSH

Nagyvállalatok: 3,1%
Középvállalatok: 25,5%
Kisvállalatok: 34,9%
Mikrovállalatok: 43,5%
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KUTATÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1998 - 2017
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KUTATÓK SZÁMA TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT, 2017
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A K+F TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI
• Erős térbeli
koncentráltság
• Budapest-központúság
• Vidéki egyetemi-ipari
pólusok

• Cél a területi
sajátosságokat figyelembe
vevő regionális
hálózatosodás, az
intelligens szakosodás

Forrás: KSH
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KIEMELKEDŐEN INNOVATÍV ÁGAZATOK
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VERSENYPÁLYÁZATI
KONSTRUKCIÓ
TERVEZETEK

KKV START INNOVÁCIÓ - TERVEZET
Cél

A felhívás célja KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával.
Korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k kerülnek támogatásra annak érdekében, hogy innovációt
vezessenek be.

Támogatás

10-20 MFt, a maximális támogatási mérték 60%, a teljes projekt de minimis támogatási kategória alatt kerül
támogatásra.
Folyamatos értékelés
min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás, max. 70% eszközbeszerzés,

Elszámolható
max. 5% piacra jutás, max. 5% koordinációs költség.
költségek
Nem elszámolható: közbeszerzési költség, eszköz amortizáció, rezsi.

- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,
- támogatási összeg maximum előző évi saját tőke összegéig,
Gazdálkodási
- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig, vagy
feltételek
támogatási összeg maximum az előző évi EBITDA 150%-áig,
- konzorciumban nem pályázható

Egyéb
feltételek

Megvalósítási idő 1-2 év; Fenntartási idő 3 év, Megvalósítási helyszín az egész ország területén.
A támogatási keret 30%-ából a KMR, 70%-ából a konvergencia régiókban megvalósuló projektek
támogathatók.

Kötelező
vállalások

1 fő BSc vagy MSc végzettségű kutató projekt időtartam alatti foglalkoztatása minimum 4 órában (megbízási
szerződés is elfogadható)
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PIACVEZÉRELT KFI - TERVEZET
Cél
Támogatás

Piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké
fejlesztésére is.
50-700 MFt, a maximális támogatási mérték 60%,

Szakaszos értékelés

Kísérleti fejlesztés, ipari kutatás, eljárási innováció (min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40%
Elszámolható igénybevett szolgáltatás), ipari kutatás (max. 50%), eszközbeszerzés (max. 50%), piacra jutás max. 5% de max. 20
millió Ft, max. 5% koordinációs költség, max. 1% közbeszerzési költség. Nem elszámolható: ingatlan és eszköz
költségek
amortizáció, rezsi. A támogatás minimum 80%-a profit orientált vállalkozásokhoz kell, hogy kerüljön.

Gazdálkodási
feltételek

- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,
- támogatási összeg maximuma az előző évi saját tőke összegéig és az előző évi EBITDA 150%-ig,
- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig,
- konzorciumban is pályázható, amelynek vezetője kis-, közép- vagy nagyvállalat lehet (maximum 3 tag, amelybe a
konzorcium vezető is beleszámít). Egyetem konzorciumi tagként, illetve szolgáltatás nyújtóként vehet részt.

Egyéb
feltételek

Megvalósítási idő 2-3 év; Fenntartási idő 3 év (nagyvállalat, illetve egyetem, felsőoktatási intézmény részvétele
esetén 5 év), Megvalósítási helyszín az egész ország területén.
A fejlesztés tervezett eredményére vonatkozó szükséglet felmérés, piaci igény bemutatása elvárás és értékelési
szempontként beépítésre kerül.

Kötelező
vállalások

A projekt fizikai befejezéséig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása.
A támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás
értékesítéséből) származó árbevétel a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert
támogatási összeg legalább 30%-át.
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NYÍLT INNOVÁCIÓ - TERVEZET
Cél
Támogatás

Nagyvállalatok kisebb mértékű, részterületekre irányuló KFI igényének kkv-k, startupok általi fejlesztése,
piacképes termék, szolgáltatás létrehozása.
10-150 MFt, a maximális támogatási mérték 60%,

Folyamatos értékelés

Kísérleti fejlesztés (min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás),

Elszámolható
eszközbeszerzés, max. 5% koordinációs költség, max. 1% közbeszerzési költség. Nem elszámolható: ingatlan
költségek
amortizáció, piacra jutás költsége.
- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,
Gazdálkodási - tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig,
- Nagyvállalat – KKV konzorciumaként (amelynek vezetője nagyvállalat), vagy nagyvállalat KKV beszállítóval
feltételek
pályázhat, szállítói finanszírozással. Egyetem, felsőoktatási intézmény szolgáltatás nyújtóként vonható be.

Egyéb
feltételek

Megvalósítási idő 1-3 év; Fenntartási idő kedvezményezettől függően 3-5 év, jogszabály szerint.
Megvalósítási helyszín az egész ország területén.
A beszerzendő termék specifikálása helyett a megoldandó probléma meghatározása. Elbírálás a nagyvállalat
bevonásával.

Kötelező
vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében megjelölt KKV-tól KFI szolgáltatást vesz igénybe, és
annak eredményét eljárásában, technológiájában alkalmazza, vagy értékesíti.
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IPAR-EGYETEM EGYÜTTMŰKÖDÉS - TERVEZET

Cél
Támogatás

Vállalatok K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes egyetemi kapacitás kialakítása, piaci alapú,
fenntartható működéssel.
Nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra létrejövő iparvezérelt, de felsőoktatási tudással támogatott
megoldások kidolgozása.
1-6 Mrd Ft, a maximális támogatási mérték 80%,

Szakaszos értékelés

Kísérleti fejlesztés (min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás), max.

Elszámolható
50% eszközbeszerzés, max. 5% koordinációs költség, max. 1% közbeszerzési költség. Nem elszámolható:
költségek
ingatlan amortizáció.
Gazdálkodási feltételek
-

elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,
támogatási összeg maximuma az előző évi saját tőke összegéig és az előző évi EBITDA 150%-ig,
tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig,
Csak konzorciumban pályázható.

Egyéb
feltételek

Megvalósítási idő 3-4 év. Fenntartási idő 5 év. Megvalósítási helyszín az egész ország területén.
A vállalati partner marketing elemzéssel és üzleti tervvel támassza alá a fenntarthatóságot. Ez a beszámoló
értékelése során is figyelembe vételre kerül.

Kötelező
vállalások

Valós együttműködések alapján létrejövő jelentős piaci potenciállal rendelkező termékek, szolgáltatások
megvalósítása.
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FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KÖZPONT
MISKOLC

5 Mrd Ft
Anyagtechnológia

GYŐR

BUDAPEST

6,4 Mrd Ft
Autóipar

GÖDÖLLŐ
1,5 Mrd Ft
Agrárinformatika

2,6 Mrd Ft
Egészségipar
4 Mrd Ft
Gyógyszeripar

6 Mrd Ft
Egészségipar

KECSKEMÉT
5,9 Mrd Ft
Autóipar

KAPOSVÁR
4,2 Mrd Ft
Növénytermesztés
Állattenyésztés
Klímaváltozás

DEBRECEN

GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program

NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Alap

EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA - TERVEZET
Cél
Támogatás

Az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének támogatása.
30-120 millió Ft, a maximális támogatási mérték 50 millió Ft támogatási igényig 100%, az 50 millió Ft fölötti
támogatási igényre vonatkozóan 70%
Szakaszos értékelés

Elszámolható Bérköltség (2-5 fő), dologi költség, szolgáltatás igénybevétele
költségek
Alap
feltételek

• Intézményenként Központi KFI szervezeti egységként – közvetlenül a Rektor, vagy a Kancellár irányítása
alatt
• Tudásvagyon kezelési, IP és iparjogvédelmi, szerzői jogi szabályzatok létrehozása

Egyéb
feltételek

KFI iroda vezetőjével szembeni, a pályázat során értékelésre kerülő elvárások:
• Menedzseri képességek
• Teljes állásban végzett munka
Megvalósítási idő 3 év. Megvalósítási helyszín az egész ország területén.

Kötelező
vállalások

• Intézményi kompetenciatérkép megalkotása, kompetenciamenedzsment és innovációs kapacitás
felmérése
• Tudásmenedzsment helyi adatbázis felállítása és a központi adatbázishoz való csatlakozás
• Vállalati kapcsolatok, partnerkapcsolatok módszeres kezelése
• Vállalatoknak nyújtott KFI szolgáltatások
• Piacra vitt kutatási eredmények
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IPARJOG - TERVEZET
Cél
Támogatás

Szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló
újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon
értékelés tevékenységek támogatása.
7,1 MFt-ig, de minimis kategória, 100%-os támogatás

Folyamatos értékelés

Elszámolható Igénybevett szolgáltatások.
költségek
- természetes személyek, egyéni vállalkozók, KKV-k és nagyvállalatok, költségvetési

Gazdálkodási
szervek, nonprofit szervezetek.
feltételek
- konzorciumban nem pályázható.
Egyéb
feltételek

Megvalósítási idő maximum 2 év, megvalósítási helyszín az egész ország területén.
Alátámasztó dokumentumok (Igénybevett szolgáltatások).
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A VÁLLALATI KONSTRUKCIÓK KÖZÖS FELTÉTELEI

a) Egy vállalat a „KKV start innováció”, „Piacvezérelt KFI” és „Ipar-Egyetem együttműködés”
konstrukciók közül csak egyikben részesülhet támogatásban. A kedvezményezett
támogatástól való elállása esetén sem támogatható más konstrukcióban.
b) Pénzügyi paraméterek már a jogosultsági feltételekben megjelennek.
c) Reális költségvetés értékelése: a felhívásban megadott max. feltételek keretet jelentenek,
de a költségvetés a projekthez mérten kell reálisan és hatékonyan megtervezett legyen.
d) A 2018-as elfogadott és közzétett beszámoló megléte feltétel, az abban szereplő adatok
kerülnek figyelembe vételre.
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TERVEZETT FORRÁSKERETEK
Konstrukciók

Tervezett
keretösszeg

Igényelhető
támogatás

Várható
kedvezményezett
szám

KKV start innováció

10 Mrd Ft

10-20 millió Ft

650-700 db

KKV

Piacvezérelt KFI

45 Mrd Ft

50-700 millió Ft

160-200 db

KKV, nagyvállalat, egyetem/kutató,
tudásközvetítő szervezet

Nyílt innováció

1,5 Mrd Ft

10-150 millió Ft

15-20 db

Ipar - Egyetem
együttműködés

20 Mrd Ft

1.000-6.000 millió Ft

4-8 db

0,05 Mrd Ft

0,1-7,1 millió Ft

20-40 db

Iparjog

Kedvezményezett típusa

nagyvállalat-KKV

nagyvállalat, egyetem/kutató,
tudásközvetítő szervezet, KKV
KKV, nagyvállalat, kutatótudásközvetítő szervezet,
költségvetési szervek, nonprofit
szervezetek, természetes személyek
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INNOVÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK

A MEGÚJULÓ NKFI HIVATAL
• A Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrejöttével egy átfogó
rendszernek lett nagyon fontos eleme.
• Pályázóbaráttá, szolgáltatásorientálttá formáljuk a működést.
• Olyan rendszert hozunk létre, amelyben a kutatóhelyek és a vállalkozások
egymást erősítik.
• A rendelkezésre álló forrásokat a lehető legeredményesebben fogjuk
felhasználni.
• A hivatal fő feladata ezentúl az innovációmenedzsment és az
innovációfinanszírozás minél hatékonyabb irányítása lesz.

• Piackutatás

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGET KÖZVETLENÜL
SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

• Technológiai trendfigyelés, tájékoztatás

•
•
•
•
•
•
•
•

Partnerkeresés
Pályázati tanácsadás
Szabadalmi, szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás
Ötletek, innovációk validálása
Kockázati tőke / Üzleti Angyal bevonás
Termékvizsgálat
Technológiai helyzetfelmérés, gazdaságossági felülvizsgálata
Mérő- és vizsgálóeszközök szolgáltatása

• Termékfejlesztési szolgáltatások (a designtól egészen a prototípusgyártásig)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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