KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1 – KKV START
Felhívás célja:
A vállalkozások az 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 kifejlesztése történik.

Támogatást igénylők köre:

Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek
- 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval
rendelkeznek.
- A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója
szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 2 főnél

Támogatható tevékenységek bemutatása:

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Önállóan támogatható tevékenységek
 Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 Adaptív innovációs tevékenység
 Fejlesztési tevékenység
(Bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetés - kutató-fejlesztő munkatárs, technikus,
segédszemélyzet részére (min. az összköltségvetés 50%-a)
Anyagköltség, Igénybevett szolgáltatások)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Eszközbeszerzés
 Immateriális javak beszerzése
 Projekt koordinációs tevékenység

A támogatás összege, mértéke:
Minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft
Támogatás maximális intenzitása 60%.

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 - maximum 24 hónap

Projektben tett vállalások:

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi opciók közül az egyik vállalása
kötelező.


Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása vagy



Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba

Kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen Felhívásához kapcsolódóan a 2-5
oldalas üzleti terv alapján kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.
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.

Projektkiválasztás folyamata:

1. az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) kitöltendő
szakmai vélemény iránti kérelmek (üzleti tervek) benyújtása – határidő: 2020. augusztus 28. 12 óra.
2. a beérkező kérelmek szakmai értékelése, kockázatelemzés, rangsorolás és a szakmai vélemények kiadása,
3. a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető on-line pályázati kitöltő programmal elkészített
támogatási kérelmek benyújtását és – határidő: 2020. november 13. 12 óráig
4. a támogatási kérelmek jogosultsági értékelését és a végső döntést.

