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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

2020-1.1.1-KKV START 

TERVEZET 

KKV START INNOVÁCIÓ 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
2020-1.1.1-KKV START 

A pályázat célja A mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs 

projektjeik támogatásával. 

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból 

választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:  

a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik 

vagy  

b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy  

c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg 

hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányul.  

Támogatást igénylők 

köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi 

személyek az alábbiak szerint:  

 Jogi személyiségű mikro és kisvállalkozások, amelyek  

- 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,  

- kettős könyvvitelt vezetnek, 

- nem tartoznak a KATA hatálya alá,  

- 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és 

minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. 

A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. 

melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy 

projektjavaslat támogatható.  

A Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, amely az NKFI Alap 

és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült.  

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhívásához kapcsolódóan a 2-5 oldalas üzleti terv alapján 

kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek. 

Jogosultsági feltételek Az alábbi gazdasági feltételekre vonatkozó szempontoknak kell megfelelni a támogatási kérelmet 

benyújtó vállalkozásnak:  

1) A támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves 

beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél.  

2) A támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves 

beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.  

3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) 

üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.  

4) A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő 

2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját 

tőke összegénél.  

5) A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást 

igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti 

személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.  

Amennyiben a vállalkozás üzleti éve eltér a naptári évtől, úgy a jelen pontban meghatározott jogosultsági 

gazdasági feltételeket a legutolsó évről szóló, lezárt, teljes (365 nap) és közzétett beszámolót alapul véve 

kell teljesíteni, amelynek közzététele nem lehet korábbi 2018. június 1-nél. 

Projekt területi 

korlátozása 

A projekt megvalósításának helyszíne: a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtásáig – 

bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

Rendelkezésre álló 

forrás 

6 milliárd forint 

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 350-450 darab. 
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Támogatás formája, 

mértéke, összege 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. 

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség 60%-a, 

Előleg Az összes igényelt előleg legfeljebb a támogatás 75%-a. 

A támogatási összeg utolsó 25%-a csak a záró beszámoló elfogadása után folyósítható. 

Projekt futamideje Minimum 12 - maximum 24 hónap 

Mérföldkövek A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb kettő mérföldkövet lehetséges tervezni. 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

Benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. május 29. 12 óráig lehetséges. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  

I. Innováció bevezetésére irányuló tevékenység  

II. Adaptív innovációs tevékenység  

III. Fejlesztési tevékenység 
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

IV. Eszközbeszerzés  

V. Immateriális javak beszerzése  

VI. Projekt koordinációs tevékenység  

Elszámolható költségek 

A bérjárulékok (56.) a hatályos jogszabályban (2019. évi LII. törvény 2. §-a) foglalt mértékéig 

számolhatók el. 

Elszámolható költségek köre Költségek összetétele 

Innovációs bevezetésre irányuló tevékenység 

a) Személyi kiadások az Útmutató 7. 1. I. 1) a) 

pontja alapján 

b) Szolgáltatások költségei az Útmutató 7. 1. I. 1) 

b) pontja alapján 

c) Anyagköltségek az Útmutató7. 1. I. 1) a) 

pontja alapján 

Adaptív innovációs tevékenység 

a) Személyi kiadások az Útmutató 7. 1. I. 1) a) 

pontja alapján 

b) Szolgáltatások költségei az Útmutató 7. 1. I. 1) 

b) pontja alapján 

c) Anyagköltségek az Útmutató 7. 1. I. 1) c) 

pontja alapján 

Fejlesztési tevékenység 

a) Személyi kiadások az Útmutató 7. 1. I. 1) a) 

pontja alapján 

b) Szolgáltatások költségei az Útmutató 7. 1. I. 1) 

b) pontja alapján 

c) Anyagköltségek az Útmutató 7. 1. I. 1) c) 

pontja alapján 

Eszközbeszerzés 

a) Műszaki berendezések, gépek, járművek 

beszerzése az Útmutató 7. 1. IV. 2) pontja alapján 

b) Egyéb berendezések, felszerelések 

beszerzések az Útmutató 7. 1. IV. 2) pontja 

alapján 

Immateriális javak beszerzése 
a) Immateriális javak beszerzése az Útmutató 7. 

1. IV. 3) pontja alapján 

Koordinációs költség 

a) Anyagköltségek az Útmutató 7. 1. II. 2) b) 

pontja alapján 

b) Szolgáltatások költségei az Útmutató 7. 1. II. 

2) c) pontja alapján 
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Elszámolható költségek 

mértéke 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 
 

Költségtípus/Tevékenységtípus 
Maximálisan elszámolható költség 

mértéke (Ft/fő/hó/ 

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében 

(de minimis támogatás) 
1 000 000 

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 

(de minimis támogatás) 
700 000 

 
MAXIMÁLIS mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 

Koordinációs költség (de minimis támogatás) 5 

 
MAXIMÁLIS mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 

54. Bérköltség 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

56. Bérjárulékok 

50 

Vállalások, fenntartás A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbiakban részletezett feltétel 

vállalása kötelező.  

Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása/ Új kutató-fejlesztő vagy technikus 

segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba: 

a) Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a 

támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló 

létszámhoz képest.  

b) Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől 

számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő 

foglalkoztatottainak száma növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.  

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy 

megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú 

végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy 

technikus segédszemélyzetként vesz részt. 

 

A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz 

immateriális javak vagy eszközbeszerzést. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak. 
Pályázati dokumentáció Részletes információk a pályázatról 
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