
• Intenzitás: 25-75%
• Fejlesztés területe: Pest megyén kívül.
• Elérhető támogatás: várhatóan 10-200 millió Ft.
• Támogatás formája: vissza nem térítendő, és hitellel kombinált.
• Értékelés módja: standard értékelés (jogosultság, és mérlegelést igénylő 
feltételek bírálata).
• Keretösszeg 2015-ben: 70 milliárd Ft.
• Beadás kezdete: megjelenést követő 30. nap, váratóan 2015 augusztusa 
– 2016 januárja.
• Kedvezményezettek: KKV-k

Mivel készüljön, hogy növelje az esélyeit?

• Kérje szakértő segítségét a kutatási projekt megtervezésében. Célok, 
folyamatok, eredmények azonosításában, megfogalmazásában.
• Mérje fel, hogy kikkel találja majd magát szemben a piacon, a lehetséges 
Ügyfeleknél. 
• Kérjen be árajánlatokat (90 napig tekint a pályázati rendszer egy ajánla-
tot érvényesnek, kérje ilyen határidővel Ön is!).
• Állapodjon meg az előkészületekre, hogy már csak indítani kelljen, amint 
élesedik a kiírás. 
• Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség. 

Bízunk benne, hogy a fenti információk hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez, további információkkal, 
készséggel állunk rendelkezésére!
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Vállalati és stratégiai K+F, itthon és külföldön

A vállalkozások versenyképességének és K+F+I tevékenység ösztönzése érdekében házon belüli pro-
totípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésre lehet majd támogatást igényelni. A fejlesztés 
akár kisebb együttműködések révén, KKV kutatóközpontok létrehozásával is megvalósulhat. A kutatás 
során kulcskérdés a már létező hasonló termékek, megoldások felmérése, hiszen versenytárs vagy he-
lyettesítő termék mindig van! Alapkutatás, alkalmazott ipari kutatás és kísérleti fejlesztés keretein belül 
lehetőség lesz gépek, berendezések beszerzésére, a fejlesztésben résztvevő kutatók személy jellegű 
ráfordításainak, vagy az iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek elszámolására is. K+F+I tevékenysé-
get folytató vállalkozások, valamint nonprofit kutatóhelyek is igényelhetnek támogatást.


