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EU trendek 

– A világgazdasági válság ellenére az EU növeli a KFI támogatását és
változatos szakpolitikai eszközökkel igyekszik érvényesíteni globális
érdekeit

– Folyamatban van az EU 2014-2020 közötti költségvetési keretének
(MFF) meghatározása

– Az EU2020 stratégia egyik prioritása a KFI, ami a hazai szakpolitika
kereteit is meghatározza

HORIZON2020: Az EU K+F támogatási programja 2014-2020 között, az FP, a
CIP és az EIT forrásainak összevonásával. Hangsúlyos célok:

– Kiválóság – Társadalmi kihívások – Iparvezérelt versenyképesség – Kkv-k

– A szinergia megteremtése a támogatási rendszerben (H2020 – kohéziós
politika; ill. hazai szinten FP, SA OP-k és hazai programok integráltabb
kezelése; S3)

A stratégiai tervezés 
szakpolitikai környezete
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A kohéziós alapokra és azokon belül KFI-re szánt 
források (milliárd euró)

Forrás: Skaringer (2010)
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2012-2020: ”What is measured can be managed”: 

 a K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított arányának (GERD/GDP) 2020-ra 1,8%-ra való 

növelése. (Jelenleg a hazai érték 1,2%; az uniós átlag 1,9%, a 2020-as cél 3,0%.)

 a vállalati ráfordítások (BERD) aránya érje el az összes K+F ráfordítás kétharmadát, vagyis 

a vállalati ráfordítások GDP arányosan (BERD/GDP) 1,2%-ra emelkedjenek 2020-ig. 

 a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszert képessé kell tenni arra, hogy minél több 

külső forrást tudjon bevonni a 2014-2020-as uniós tervezési szakaszban.

„Magyarországon a KFI-szakpolitika aktív támogatásával 2020-ra jelentősen megerősödnek
és a globális innovációs folyamatok egyenrangú szereplőivé válnak a nemzeti innovációs
rendszer azon kulcsszereplői, amelyek azt követően, a tovagyűrűző hatások révén képesek
lesznek dinamizálni a nemzeti innovációs rendszer egészét, ezzel jelentős mértékben
hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez és fenntartható
tudásgazdasággá válásához.”

(NGM KFI jövőkép, munkaváltozat)

Nemzeti célkitűzések
Nemzeti 

Reformprogram



5

Nemzeti Innovációs Stratégia - Kiemelt célkitűzések

2020-ban Magyarországon:

 +30 nagyobb kutatási és technológiai fejlesztési műhely található a 

világelitben;

 +30 globális nagyvállalati K+F központ telepedett meg;

 +30 K+F intenzív makroregionális multi középvállalat termel és szolgáltat;

 +300 K+F-intenzív technológiai kisvállalat cég („gazella”) találja meg 

globális piaci számításait;

 +1000 innovatív start-up vállalkozás kapott az induláshoz szükséges 

jelentős támogatást az elmúlt 7 évben.
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Stratégiai prioritásaink

• Figyelem a közvetett (pl. adópolitikai), a közvetlen (pl. pályázati) és a
keresletoldali (pl. PCP) szakpolitikai eszközökre egyaránt, ösztönözve:

– az erősödő fiatal innovatív KKV-kat, a KKV-k K+F tevékenységét, jobban kihasználva
az adóoldali eszközök lehetőségeit

– a multinacionális cégek K+F központjainak vonzását

– az „elit” és kiváló kutatóhelyek és tudásközpontok kritikus tömegének
megteremtését

• Önálló nemzetközi stratégiai fókuszok, elsősorban az együttműködések és a
kiválóság elősegítésére

• KMR probléma kezelése

• Szakmai, kiválósági szempontok érvényesítése a pályázati rendszerben

• Innováció-menedzsment szemlélet a pályázatkezelés során

• Stratégiai célokhoz (társadalmi és gazdasági kihívások megoldásához)
járuljanak hozzá a közvetlen támogatások

• Hatékony IPR-védelem

• Adminisztratív terhek csökkentése

• Innováció-tudatosság, entrepreneurship széleskörű ösztönzése

a támogatáspolitikában
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CÉLOK

 Horizon 2020 részesedés növelése

 Nagyvállalatok és KKV-k kutatói 

munkahelyteremtése

 Gazellák támogatása

 Stratégiai ágazatok

 Likviditás a gazdasági növekedés 

beindításához (Növekedési Terv)

 Stratégiai K+F együttműködések

 Területi kiegyensúlyozás

A K+F+I támogatáspolitika célrendszere és területei, 2012

TÁMOGATÁSI TERÜLETEK 

 Nemzetközi K+F programok 

(közvetlen felkészülés a Horizon 2020 

keretprogramra)

 K+F projektek és vállalatok 

támogatása

 Vállalati technológiai fejlesztés

 K+F+I együttműködés (vállalatok, 

egyetemek, kutató intézetek)

Átfogó célok: Hatékony IPR-védelem és az Adminisztratív terhek csökkentése 
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Támogatási területek
Pályázati keret 

(milliárd Ft)

1. Nemzetközi K+F programok (közvetlen 

felkészülés a Horizon 2020 keretprogramra)
5,5 

2. K+F projektek és vállalatok támogatása 36,92 

3. Vállalati technológiai fejlesztés 16,5

4. K+F+I együttműködés (vállalatok, 

egyetemek, kutatóintézetek) 
16,8

ÖSSZESEN 75,72

Strukturális Alapok 34,2

Kutatási, Tudományos és Innovációs Alap 41,52

K+F+I vállalati pályázati források, 2012
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Pályázati program rövid címe Forráskeret (mrd. Ft)

I.1. Nemzetközi K+F programok (BONUS,  EUREKA, EU_KP_12,  EIT KIC, 

GOP-1.5.1/B, TÉT, Nemzetközi „ernyő”)
5,5

II.1. K+F+I ernyőprojektek (GOP-1.3.1/E, ERNYO_12) 8,55

II.2. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 9,4

II.3. Piacorientált K+F (GOP-1.1.1, KMR_12) 26,27

II.4. Vállalati innováció (GOP-1.3.1/A+B, KMOP-1.1.4/A) 11,5

II.5. Innovációs eredmények hasznosítása (GOP-1.3.1/C) 3

II.6. Innováció menedzsment (GOP-1.3.1/I, KMOP-1.1.4/I) 0,2

II. 7. Technológiai start-up ökoszisztéma építés 2,1

II.8. Beszállítói programok (GOP-1.3.1/D) 5,0

II.8. IPARJOG 0,2

III.1. Kutatás-fejlesztési célú konzorciumi pályázati projektekben történő 

részvétel támogatása a KMR területén 
4

ÖSSZESEN 75,72

K+F+I vállalati pályázati források, 2012
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Futó pályázatok 57,02

II.3. Piacorientált K+F (GOP-1.1.1) 9,0

II.3. Piacorientált K+F (KMR_12_1, KMR_12_2) 17,27

II.4. Vállalati innováció (GOP-1.3.1/A+B, KMOP-1.1.4/A) 11,5

II.5. Innovációs eredmények hasznosítása (GOP-1.3.1/C) 3,0

I.1.a. EUREKA 1,0

I.1.c. FP7 felkészítő (EU_KP_12) és BONUS 0,4

II.1. K+F+I ernyőprojektek (GOP-1.3.1/E) 5,0

II.1. K+F+I ernyőprojektek (ERNYO_12) 3,55

I.1.b. EIT KIC 1,3

II.9. Beszállítói programok (GOP-1.3.1/D) 5,0

Közeljövőben meghirdetésre tervezett pályázatok 18,7

I.1.d. Kormányközi megállapodáson alapuló programok (TÉT) 1,0

III.1. Kutatás-fejlesztési célú konzorciumi pályázati projektekben történő 

részvétel támogatása a KMR területén
4,0

I.1.c. Egyéb EU-s kezdeményezésekben való részvétel (Nemzetközi „ernyő”) 1,3

II.8. IPARJOG 0,2

I.1.e. ESFRI Roadmap (GOP-1.5.1/B) 0,5

II.7. Innováció menedzsment (GOP-1.3.1/I, KMOP-1.1.4/I) 0,2

II.2. K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 9,4

II. 8. Technológiai start-up ökoszisztéma építés 2,1

ÖSSZESEN 75,72

K+F+I vállalati pályázatok források, időbeli ütemezés, 2012
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Horizontális módosítás

A kötelező vállalások módosításra kerültek valamennyi K+F+I 
pályázat esetében:

• A projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a kutató-
fejlesztő és kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti munkahelyeknek a teljes
K+F összlétszáma nem csökken a pályázat benyújtását megelőző utolsó
lezárt üzleti év teljes K+F összlétszáma alá, VALAMINT

• A pályázat keretében támogatott K+F+I projekt eredményéből származó
árbevétel a projekt befejezési évét követő bármely 2 egymást követő
üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utolsó előtti évéig) eléri
a támogatási összeg legalább 30%-át, VAGY

• A projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a K+F
ráfordítások összege nem csökken a pályázat benyújtását megelőző
utolsó lezárt üzleti év éves beszámolójában szereplő K+F ráfordítások
összege alá.
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K+F+I ernyőprojektek támogatása - KTIA

• Cél: a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős
nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával.

• Keretösszeg: 6 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság.

• Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti
fejlesztés.

• Támogatás összege: 40-2000 millió Ft, de maximum a vállalkozás által a 2010.
adóév után érvényesíthető innovációsjárulék-leírás összege.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi kiadások,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

• Elbírálás: egyfordulós.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.05.02-2012.06.30.

• Lezárult pályázat, az összes megítélt támogatás összege: 3,55 Mrd Ft.

Megjelent K+F+I pályázatok
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Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a KMR-ben

• Cél: a K+F támogatások térszerkezeti problémáinak oldására a GOP új, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztésére
irányuló pályázatának (GOP-1.1.1) meghirdetése.

• Keretösszeg: 6 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, konzorcium (tagjai: gazdasági társaság, kutatási
szervezet).

• Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti
fejlesztés.

• Támogatás összege: 40-700 millió Ft; konzorcium: csak 100 millió Ft felett.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi kiadások,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, kapcsolódó költségek (koordináció,
K+F minősítés költsége, iparjogvédelem, stb.).

• Elbírálás: szakaszos.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.05.02.-2012.09.06.

• Lezárult pályázat.

Megjelent K+F+I pályázatok
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EIT KIC: 

• Cél: a magyar kutatóhelyek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a
továbbiakban: EIT) Tudományos és Innovációs Társulásainak (KIC) tevékenységébe
való bekapcsolódásának vagy már elért pozíciójának erősítése.

• Keretösszeg: 1,3 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet, konzorcium.

• Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti
fejlesztés.

• Támogatás összege: 300-1 000 millió Ft.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi kiadások,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, a KIC-ben való részvételhez és a
projekthez kapcsolódó koordinációs (menedzsment) költség , általános költségek.

• Elbírálás: egyfordulós.

• Pályázat benyújtásának időszaka: A: 2012.07.27-2012.08.27, B: 2012.07.27-
2012.09.27

• Lezárult pályázat.

Megjelent K+F+I pályázatok
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Egyéb EU-s kezdeményezésekben való részvétel: 

• Cél: Magyarország részvételének elősegítése az egyes EU-s nemzetközi
programokban és közös kezdeményezésekben, amelyek egyrészt fontos
társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar
versenyképességét fokozzák (Art. 185., JTI, JPI). További cél a nemzeti
programok harmonizációjával meghirdetett közös felhívásokban való
részvételhez a megfelelő hazai forrás biztosítása (ERA-NET-ek).

• Keretösszeg: 1,3 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet.

• Támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.

• Támogatás összege: az Európai Bizottság által támogatott projekt támogatási
intenzitásától függ.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi kiadások,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

• Elbírálás: egyfordulós.

További K+F+I pályázatok
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TÁMOP-422 konstrukcióhoz kapcsolódó KMR program: 

• Cél: alap- és célzott alapkutatási konzorciumi pályázati projektekben való
részvétel támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás
biztosítása.

• Keretösszeg: 4 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: államilag elismert felsőoktatási intézmény,
központi/köztestületi költségvetési szerv, alapítvány / közalapítvány, non-
profit gt.

• Támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment,
iparjogvédelem, hálózatépítés, kutatási és innovációs együttműködések
kialakítása, képzés/továbbképzés, alap- és célzott alapkutatási tevékenység.

• Támogatás összege: 50-500 millió Ft.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi
kiadások, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

• Elbírálás: könnyített.

További K+F+I pályázatok
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K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések: 

• Cél: olyan együttműködésben végzett, felülről felépített (top-down), 
kezdeményezett és koordinált K+F projektek, amelyek jövőbe mutató, 
stratégiai jelentőségű és szakmailag jól körülhatárolt K+F feladatok 
megoldására irányulnak

• Keretösszeg: 9,4 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: konzorciumok (felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyek, 
KKV-k, nagyvállalatok részvételével), nagyvállalatok

• Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, 
kísérleti fejlesztés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, piacra jutás 
támogatása, iparjogvédelem.

• Támogatás összege: egyedi megállapodás alapján.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi 
kiadások, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, infrastrukturális 
és ingatlan beruházás.

További K+F+I pályázatok
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Technológiai start-up ökoszisztéma építés: 
• Cél: technológiai innovációra (K+F tevékenységre) alapuló induló

vállalkozások elindítása és fejlesztése, a létrejövő gazellák fejlődésének, piaci
alapú finanszírozásra való felkészítésének támogatása.

• Négy alprogram: 

1. alprogram : Az inkubátorok (inkubátor házak) felállítása, támogatása.

2. alprogram : Pályázati kiírás ötletekre, az ötletek támogatása. 

3. alprogram : Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása. 

4. alprogram : A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás lehetőségei.

• Keretösszeg: 2,1 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: technológiai inkubátor (1. szakaszban), természetes
személyek (2. szakaszban), gazdasági társaság (3. és 4. szakaszban).

További K+F+I pályázatok
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

További információ:

Szilágyi László osztályvezető

Tel: +36 1 374 2700/2152

E-mail: laszlo.szilagyi@ngm.gov.hu

mailto:antal.nikodemus@ngm.gov.hu
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.felvidekiutazas.hu/felvidek/kepek_800px-treciansky-hrad_1229607067.jpg&imgrefurl=http://impulsive.hu/?/forum/jo_oreg_szep_nagy_magyarorszag/kepek_felvidekrol&h=378&w=502&sz=37&tbnid=srQ22qBZMaoUnM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q="magyarorsz%C3%A1g+k%C3%A9pek"&zoom=1&q="magyarorsz%C3%A1g+k%C3%A9pek"&hl=hu&usg=__27ZKJ7WmZDXeSM30mchxP_JfjNg=&sa=X&ei=gdGhTOCKMIeSswaEx8mKBQ&ved=0CDMQ9QEwBw
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.felvidekiutazas.hu/felvidek/kepek_800px-treciansky-hrad_1229607067.jpg&imgrefurl=http://impulsive.hu/?/forum/jo_oreg_szep_nagy_magyarorszag/kepek_felvidekrol&h=378&w=502&sz=37&tbnid=srQ22qBZMaoUnM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q="magyarorsz%C3%A1g+k%C3%A9pek"&zoom=1&q="magyarorsz%C3%A1g+k%C3%A9pek"&hl=hu&usg=__27ZKJ7WmZDXeSM30mchxP_JfjNg=&sa=X&ei=gdGhTOCKMIeSswaEx8mKBQ&ved=0CDMQ9QEwBw
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EUREKA: 

• Cél: a vállalkozói szféra nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését
elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (innovatív
piac-közeli projektek, amelyek révén prototípus vagy új termék, technológia
fejlesztésére kerül sor).

• Keretösszeg: 1 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: nemzetközi EUREKA projekt résztvevői - gazdasági társaság
(önállóan vagy konzorciumi tagként), illetve a nemzetközi EUREKA projekt hazai
résztvevőiből álló konzorcium.

• Támogatható tevékenységek: ipari kutatás, kísérleti fejlesztés.

• Támogatás összege: 20-70 millió Ft.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi kiadások,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

• Elbírálás: szakaszos.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.04.15-2012.11.15.

Megjelent K+F+I pályázatok
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FP7 és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás: 

• Cél: az FP7 Keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe („Article 185”
kezdeményezések, JPI, JTI, Era-net, Era-net+) való magyar bekapcsolódás elősegítése.

• Keretösszeg: 0,2 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet.

• Támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, szerződéskötés.

• Támogatás összege:

 Projekt előkészítés esetén koordinátorok számára 6 millió Ft, projekt résztve-
vők számára 3 millió Ft;

 Szerződéskötés esetén koordinátorok számára 4 millió Ft,
projekt-résztvevők számára 2 millió Ft.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, jogi/pénzügyi/
iparjogvédelmi/pályázatírási szolgáltatás, dologi kiadások, utazási költségek.

• Elbírálás: könnyített.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.05.02-2013.06.30

Megjelent K+F+I pályázatok
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BONUS: 

• Cél: a maximális támogatási intenzitás keretén belül az EU-től el nem nyert támogatási
rész hazai forrásból történő pótlására kiegészítő támogatást nyújtása az FP7
Keretprogramból, EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramból és egyéb közös
EU-s kezdeményezésekből („Article 185” kezdeményezések, JPI, JTI, Era-net, Era-net+)
támogatott kutatás-fejlesztési projektek költségeihez.

• Keretösszeg: 0,2 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet (amelyek Európai Uniós
keretprogram általi támogatásról szóló aláírt szerződéssel rendelkeznek).

• Támogatható tevékenységek: ipari kutatás, kísérleti fejlesztés.

• Támogatás összege: a Bizottság által támogatott projekt támogatásától függ.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi kiadások,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

• Elbírálás: könnyített.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.05.02-2013.06.30

Megjelent K+F+I pályázatok
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Beszállítói programok (GOP-1.3.1/D): 

• Cél: beszállítói múlttal már rendelkező vállalkozások támogatása, amelyek
alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és
kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a
beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

• Keretösszeg: 8,5 milliárd Ft (GOP).

• Pályázók köre: gazdasági társaság.

• Támogatható tevékenységek: termékfejlesztés megvalósítása, termelő kapacitások
és folyamatok fejlesztése, menedzsment- és kompetenciafejlesztés, piaci jelenlét,
marketing, piacra jutás, minőségfejlesztés és fenntarthatóság.

• Támogatás összege: 25-500 millió Ft.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, anyagköltség,
eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, infrastrukturális és ingatlan
beruházás, piacra jutás, vállalati HR fejlesztés, rendszerek, szabványok bevezetése.

• Elbírálás: egyfordulós.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.07.27-2013.03.31

Megjelent K+F+I pályázatok
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K+F+I ernyőprojektek (GOP-1.3.1/E): 

• Cél: a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a
jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával

• Keretösszeg: 5 milliárd Ft (GOP).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, Támogatható tevékenységek:
alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.

• Támogatás összege: 40-2000 millió Ft, de maximum a vállalkozás által a
2010. adóév után érvényesíthető innovációsjárulék-leírás összege.

• Elszámolható költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi
kiadások, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

• Elbírálás: egyfordulós.

• Pályázat benyújtásának időszaka: 2012.07.27-2012.12.31

Megjelent K+F+I pályázatok
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ESFRI Roadmap: 

• Cél: az EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú, az ESFRI (European
Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai
kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási
infrastruktúra projektek implementációs fázisában való részvétel, illetve
az implementációs fázisban való részvétel előkészítésének támogatása.

• Keretösszeg: 0,5 milliárd Ft (GOP).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet.

• Támogatható tevékenységek: ipari kutatás, kísérleti fejlesztés.

• Támogatás összege: 80-300 millió Ft.

• Elszámolható költségek: eszközfejlesztés, eszközbeszerzés, az érintett
ESFRI projekthez kapcsolódó kutatói mobilitás és menedzsment
költségei.

• Elbírálás: egyfordulós.

További K+F+I pályázatok
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Innováció menedzsment (GOP-1.3.1/I, KMOP-1.1.4/I): 

• Cél: olyan innováció menedzsment szakértők és tanácsadók képzése, akik
képesek segíteni a magyar vállalkozásokat, hogy saját helyzetüket,
innovációs szintjüket megismerjék, felismerjék azokat a területeket, amelyen
fejlesztésre van szükségük, és ezáltal versenyképesebbekké váljanak.

• Keretösszeg: 1,1 milliárd Ft (GOP/KMOP).

• Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet, egyéni vállalkozók,
gazdasági kamarák, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek.

• Támogatható tevékenységek: innovációs menedzsmentfejlesztési képzés és
tanácsadás .

• Támogatás összege: 0,2-2,5 millió Ft.

• Elszámolható költségek: innovációs menedzsmentfejlesztési képzés és
tanácsadás

• Elbírálás: könnyített.

További K+F+I pályázatok
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IPARJOG: 

• Cél: a magyar gazdaság innovációs folyamatainak elősegítése, a
versenyképesség növelése, az export bővítése a magyar találmányok külföldi
iparjogvédelmi oltalmának előmozdításával.

• Keretösszeg: 0,2 milliárd Ft (KTIA).

• Pályázók köre: gazdasági társaság (KKV), kutatási szervezet, természetes
személy.

• Támogatható tevékenységek: találmányok, növényfajták, használati és
formatervezési minták külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése,
fenntartása és megújítása, az ehhez kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi
szolgáltatások (hazai/külföldi) igénybevétele, valamint a külföldi oltalommal
kapcsolatos jogérvényesítés.

• Támogatás összege: max. 10 millió Ft.

• Elszámolható költségek: a külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésének,
fenntartásának és megújításának költségei, az ehhez kapcsolódó jogi,
iparjogvédelmi szolgáltatás költségei.

• Elbírálás: egyfordulós.

További K+F+I pályázatok


