KKV fejlesztési eszköz pályázat
Az European Innovation Council keretében futó KKV eszköz pályázat fő célja, hogy innovatív működő
prototípustól egészen a piacra vitelig támogassa egy projekt megvalósítását. A támogatást a KKV-k
önállóan, vagy más KKV-kal konzorciumban vehetik igénybe.
A pályázat 3 fázisból áll. Az 1. és 2. fázis indításához a vállalkozásnak egy innovatív, műszakilag
(laboratóriumi tesztek által bizonyítottan) megvalósítható, de a piaci bevezetésig a szabványoknak és
jogszabályoknak, valamint a vevők elvárásainak történő megfelelés érdekében még további fejlesztést
igénylő termékkel, technológiával, szolgáltatással kell rendelkeznie.
1. fázis:
Működő prototípusra
vonatkozó megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése

2. fázis:
K+ F+ I tevékenység: termék,
technológia, szolgáltatás
kifejlesztése

3. fázis:
Piacosítás érdekében üzleti
tanácsadó szolgáltatások

Pályázat

Pályázat

Nincs pályázat

Előzetes megvalósíthatósági és
üzleti tervvel kell pályázni.

Projekt

Kidolgozott üzleti tervvel,
valamint a megvalósítandó
tevékenységek leírásával kell
pályázni.

Projekt

Megvalósíthatósági tanulmányt
kell készíteni

Innovációs projektet kell
megvalósítani

Főbb elemei:

Elemei lehetnek:

szakmai újdonságtartalom;
szellemi tulajdonvédelem;
piacelemzés,
versenyelőnyök;
kockázatelemzés;
piacra vitel módja
menedzsment,
a KKV megvalósításhoz
szükséges kapacitása és
növekedési tervei

Eredmény

Részletesen kidolgozott üzleti

fejlesztés;
új prototípus elkészítése
és tesztelése;
méretnövelés vagy
méretcsökkentés
próbagyártás
piaci minta készítése, stb.

Eredmény

Befektetésre kész üzleti terv,

tanácsadás
tréningek
kiállításokon való
megjelenés
kapcsolatépítés
befektetőkkel,
nagyvállalatokkal

Részletesen kidolgozott üzleti
tervet is tartalmazó
megvalósíthatósági tanulmány.

Finanszírozás

50 000 € átalánytámogatás
Támogatási intenzitás: 70%

Befektetésre kész üzleti terv,
piacképes termék, technológia,
szolgáltatás.

Finanszírozás

0,5 millió-2,5 millió € támogatás Nincs közvetlen támogatás
Támogatási intenzitás: 70%

Futamidő

Futamidő

max. 6 hónap

12-24 hónap

A KKV fejlesztési eszköz pályázat előnyei:
a KKV-k önállóan is pályázhatnak,
számos tudományterület felé nyitott (bottom-up megközelítés)
a pályázatok mindkét fázisra egész évben folyamatosan benyújthatók,
évente négy alkalommal kerül sor a beérkezett pályázatok értékelésére,
az értékelés gyorsan lezajlik (1. fázisban 2 hónap, a 2. fázisban 4 hónap alatt), így a sikertelen
pályázatok átdolgozás után újra beadhatók
az egyes értékelések között arányosan oszlik meg a támogatási keret,
pályázati űrlap a lényegre koncentrál, az 1. fázisban kb. 10 oldalban, a 2. fázisra 30 oldalban kell
bemutatni be a termék, technológia, szolgáltatás fejlesztését és a piaci lehetőséget
1. és 2. fázis győztesei ingyenes coaching és mentoring szolgáltatást vehetnek igénybe
A pályázat elérhetősége:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Nemzeti kapcsolattartó pont: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/nemzeti-kapcsolattarto
Előadások:
Az NKFI Hivatal pályázói konzultációján (2018. június 5.) elhangzott előadások letölthetők a Hivatal
honlapján
Divinyi Ágnes: Horizont 2020 KKV Eszköz pályázat PDF (1 320 KB)
Statisztika:
Magyar nyertesek: A Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának magyar nyertesei
2018. szeptemberéig PDF (288 KB)

Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat
Az NKFI Alapból kiírt felhívás a Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisán a nemzetközi
értékelés során a szakmai küszöböt elérő, de forrás hiányában támogatást nem nyert kis és
középvállalkozások részére 4 millió Ft-os támogatást nyújt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére,
mely a 2. fázisra szóló pályázat alapját képezi.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/horizont-2020-kkv-180603/horizont-2020-kkv

