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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

2021-1.1.3-PIACI KFI  

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 

 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
2021-1.1.3-PIACI KFI  

A pályázat célja A tervezett projektekkel szembeni elvárások: 

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék2, 

technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és; 

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg 

hasznosítható legyen. 

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.  

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával 

megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI 

projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új 

üzleti lehetőségeket alapoznak meg.  

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek 

támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő 

szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok 

megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. 

A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein 

hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, 

ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva. 

Támogatást igénylők 

köre 

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában, a 

„B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be. 

a) Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek 

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

- kettős könyvvitelt vezetnek, 

- nem tartoznak a KATA hatálya alá és 

- minimum 2 teljes, lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval 

rendelkeznek.  

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek 

- 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek 

államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.  

- a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a 

belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU 

bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja 

szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek5.  

- Az 599-es és 563-as GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be 

pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által 

alapított jogi személy gyakorolja. 

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek  

- 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és  

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő 

szervezetnek minősülnek.  

d) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek  

- 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,  

- kettős könyvvitelt vezetnek,  

- nem tartoznak a KATA hatálya alá,  
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- minimum 2 teljes, lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval 

rendelkeznek és  

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő 

szervezetnek minősülnek.  

Az „A” alprogram esetén: 

- csak az a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy 

konzorciumban támogatási kérelmet,  

- a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és 

vagy kapcsolt vállalkozásai,  

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás csak 

konzorciumi tag lehet.  

A „B” alprogram esetén:  

- konzorciumvezető csak az a) pont szerinti vállalkozás lehet;  

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás csak 

konzorciumi tag lehet  

- konzorciumi tag az a) - d) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;  

- a konzorciumban legalább egy pályázónak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. 

mellékletében foglalt feltételek szerinti közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie;  

- a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak (3.1. a) pont) kell 

igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,  

- a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- 

és vagy kapcsolt vállalkozásai.  

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen 

Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. 

A Felhívás keretében egy adott vállalkozás részéről kizárólag egy projektjavaslat (vagy 

az „A” vagy a „B” alprogramban) támogatható. 

Nem nyújtható 

támogatás 

Az „A” és/vagy „B” alprogram keretében önállóan, konzorciumvezetőként vagy 

konzorciumi tagként nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, mely  

− az NKFI Alap forrásainak terhére meghirdetett Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és 

innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI7) pályázati felhívás keretében 

támogatásban részesült, vagy  

− a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz forrásainak terhére 

meghirdetett Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése 

(GINOP PLUSZ-2.1.1-21) pályázati felhívásra vonatkozóan szakpolitikai véleményezés 

kezdeményezése céljából kérelmet nyújtott be.  

Jogosultsági gazdasági 

feltételek 

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-

külön is meg kell felelniük.  

1) A vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 2019. évnél nem korábbi 

lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai 

állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél.  

2) A vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 2019. évnél nem korábbi 

lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem 

lehet negatív.  

3) A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozásnak a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző, 2019. évnél nem korábbi lezárt, teljes üzleti 

évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.  

4) A vállalkozás 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb 

a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 2019. évnél nem korábbi 

lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű 

ráfordításának 50%-ánál.  

Projekt területi 

korlátozása 

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) 2021. szeptember 20-ig bejegyzett 

budapesti székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

Rendelkezésre álló 

forrás 

Az „A” alprogram esetén 20 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 15 milliárd forint. A 

támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 80-140 darab. 
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Támogatás formája, 

összege 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: 

- „A” alprogramban 

• min 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, 

• min 150 millió Ft konzorcium esetén és 

• max 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén 

egyaránt), 

- „B” alprogramban 

• min 400 millió Ft és 

• max 800 millió Ft. 

Előleg igénylése Vállakozások részére 75% előleg igényelhető. 

Önerő A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

Projekt futamideje A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

- az „A” alprogram esetén min 12 – max 36 hónap 

- a „B” alprogram esetén min 24 – max 48 hónap. 

Mérföldkövek A projekt megvalósítása során az „A” alprogram esetén legalább egy, legfeljebb három, a 

„B” alprogram esetén legalább kettő, legfeljebb négy mérföldkövet lehetséges tervezni. Egy 

mérföldkő 12 hónaposra tervezhető 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2021. szeptember 27. 12:00-

tól - 2021. október 4-én 12:00-ig. Amennyiben ezen idő alatt a benyújtott kérelmek 

támogatás igénye nem éri el a 100 milliárd Ft-ot, úgy ezen összeg eléréséig, de legkésőbb 

2021. október 11.12:00-ig továbbra is lehet kérelmeket benyújtani. 

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. 

december 20. 12:00-ig lehetséges. 

A támogatói döntés várható ideje: 2022. I. negyedév. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  

I. Kísérleti fejlesztés 

Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység 

támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a 

projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

II. Alkalmazott (ipari) kutatás 

Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, 

amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább 

BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott 

alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a 

kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni 

szükséges.  

Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak 

kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást 

nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges. 

III. Eszközbeszerzés  

IV. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek  

Jelen pontban foglalt költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A 

tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek 

valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás 

igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság 

(tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi) és piacra vitel. 

Elszámolható költségek I. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel 

összefüggésben elszámolható költségek 

Támogatható tevékenység Elszámolható költségek köre 

Alkalmazott (ipari) kutatás  11. Immateriális javak 

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
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14. Egyéb berendezések, felszerelések 

51. Anyagköltség 

52. Igénybevett szolgáltatások 

53. Egyéb szolgáltatások 

54. Bérköltség – kutató-fejlesztő munkatárs 

54. Bérköltség – technikus, segédszemélyzet 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

kutató-fejlesztő munkatárs 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

technikus, segédszemélyzet 

56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs 

Kísérleti fejlesztés 11. Immateriális javak 

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 

14. Egyéb berendezések, felszerelések 

51. Anyagköltség 

52. Igénybevett szolgáltatások 

53. Egyéb szolgáltatások 

54. Bérköltség – kutató-fejlesztő munkatárs 

54. Bérköltség – technikus, segédszemélyzet 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – kutató-

fejlesztő munkatárs 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – technikus, 

segédszemélyzet 

56. Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs 

56. Bérjárulékok – technikus, segédszemélyzet 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében igénybevett szolgáltatásként 

lehetőség van szuperszámítógépes (HPC) szolgáltatások16 elszámolására. 

II. De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható 

költségek (az összes elszámolható költség 70%-a) 

Támogatható tevékenység Elszámolható költségek köre 

Kutatás-fejlesztési projektet támogató 

tevékenységek 

Hardver és szoftver beszerzése, 

Szoftver előfizetői szolgáltatás 

igénybevétele, 

Projektmenedzsment (koordináció), 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

(tájékoztatás), 

Iparjogvédelmi oltalomszerzés, 

Általános költség (rezsi), 

Piacra vitel. 

III. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett 

tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek (a támogatási intenzitás 

nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át, nagyvállalkozás esetében 30%-át) 

Támogatható tevékenység Elszámolható költségek köre 

Eszközbeszerzés  13. Műszaki berendezések, gépek, 

járművek 

14. Egyéb berendezések, felszerelések 
 

Elszámolható költségek 

mértéke 

Költségtípus Maximális elszámolható költség összege 

(Ft/fő/hó) 

54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő 

munkatárs esetében 

2 000 000 
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54. Bérköltség – Technikus 

segédszemélyzet esetében 

800 000 

Tevékenységtípus Mértéke a pályázó személyi jellegű 

ráfordításának (54. Bérköltség, 55. 

Személyi jellegű egyéb kifizetések, 56. 

Bérjárulék) elszámolható költségére vetítve 

(%) 

Kutatás-fejlesztési projektet támogató 

tevékenységek (Átalány alapú 

elszámolás) 

(hardver és szoftver beszerzése, 

szoftver előfizetői szolgáltatás 

igénybevétele, projektmenedzsment 

(koordináció), kötelezően előírt 

nyilvánosság (tájékoztatás), 

iparjogvédelmi oltalomszerzés, 

általános költség (rezsi) és piacra 

vitel): 

pontosan 15 

Költségtípus/ Tevékenységtípus MINIMÁLIS mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 

Kutató-fejlesztő munkatárs és 

technikus segédszemélyzet esetében: 

54. Bérköltség 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

56. Bérjárulék 

önálló pályázó esetén: 30 

konzorcium esetén: 40 

 

Szakmai elvárások Kötelező vállalás 

Kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül nincs kötelező vállalás. 

A szakmai rész- és záróbeszámolókban a kedvezményezett köteles adatot szolgáltatni az 

EPTK felületen a megvalósítási időszakra vállalt monitoring mutatók teljesüléséről, és 

köteles indokolni a céloktól való eltéréseket.  

Fenntartás 

A kedvezményezettet 3 év fenntartási kötelezettség terheli, amennyiben a projekt 

tartalmaz kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett 

tevékenységi körrel összefüggő elszámolható költséget. Egyéb esetben nincs fenntartási 

időszak. 

Pályázati dokumentáció Részletes információk a pályázatról 
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