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 HORIZONT EURÓPA ACCELERATOR RÁSEGÍTŐ PÁLYÁZAT 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
2021-1.2.2-EU_KKV 

A pályázat célja A pályázati konstrukció célja az Európai Unió Horizont Európa programjának Európai Innovációs Tanács 

keretében meghirdetett Accelerator (korábbi KKV fejlesztési eszköz) pályázat kidolgozásához szükséges, 

üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása. 

 

Támogatást 

igénylők köre 

Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi 

személyek az alábbiak szerint: Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114 GFO kóddal 

rendelkezők, amelyek o kettős könyvvitelt vezetnek és o nem tartoznak a KATA hatálya alá.  

 

Nem nyújtható támogatás azon vállalkozás részére: akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási 

kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által 

jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján negatív.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás 

A rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió Ft. 

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 25 darab. 

Projekt területi 

korlátozása 
- 

Támogatás formája, 

mértéke, összege 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 4 millió Ft. 

A támogatás intenzitása: 100%. 

Előleg Az összes igényelt előleg legfeljebb 2 millió Ft lehet. 

Elbírálás A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek megfelelt támogatási kérelmek közül a 

támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmek 

hazai értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik. 

Önerő 

Biztosíték 
 - 

Projekt futamideje max. 12 hónap 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

A támogatási kérelmek benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. október 1. 12:00-ig lehetséges, arra 

figyelemmel, hogy az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 

2021. június 15. 

2021. október 1. 

 

A 2021. június 15-ig beérkezett támogatási kérelmek esetében a támogatói döntés várható időpontja: 2021. 

III. negyedév, a 2021. október 1-ig beadott támogatási kérelmek esetében 2021. IV. negyedév 

 

Támogatható 

tevékenységek 
Üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol nyelven. 

Elszámolható 

költségek köre 

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők:  

Üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol nyelven  

• 54. Bérköltség - kutató-fejlesztő munkatárs 

• 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések - kutató-fejlesztő munkatárs 

• 56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs 

• 54. Bérköltség - egyéb foglalkoztatott 

• 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 
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• 56. Bérjárulékok - egyéb foglalkoztatott 

• 52. Igénybe vett szolgáltatás 

 

Egyéb feltételek  A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi két feltétel vállalása kötelező. 

A kötelező vállalások teljesítésének ellenőrzése projekt szinten történik. 

• 1 db angol nyelvű, üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

(minimum 30 oldal és a pénzügyi táblázatok az 1-3 értékelési szempontok szerinti tartalommal) 

• EIC Accelerator pályázati kiírásra benyújtott 1db pályázat (igazolása: az EU-s pályázatkezelő 

rendszer által a sikeres elektronikus benyújtásról szóló üzenet) 

 

A támogatási kérelemhez csatolni kell az EIC Accelerator felhívás keretében megpályázandó termék-, 

szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó, maximum 10 oldal terjedelemben elkészített angol nyelvű pdf 

formátumú dokumentumot.  

 

Fenntartási 

kötelezettség 
 - 

Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 
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