
Kiírás kódja: 2020-1.1.1-KKV-START 

Kiírás címe: KKV START INNOVÁCIÓ 

Cél: A mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése 
piacorientált innovációs projektjeik támogatásával: 
 
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.  
 
* A gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének 
javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése 
érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, 
kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy 
lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy 
lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci 
bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak 
adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.   

Pályázók 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 lezárt üzleti év 
- utolsó lezárt év statisztikai létszám minimum 2 fő 
- utolsó év saját tőke nem lehet negatív 
- Partner- és kapcsolt vállalkozások közül csak egy projekt 
támogatható 
 
Nem nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely jelen Felhívás 
megjelenésének napjáig (2020. május 29.) az NKFI Alap és/vagy 
GINOP-1/2/3 prioritástengely és/vagy VEKOP-1/2 prioritástengely 
forrásainak terhére támogatásban részesült, és az erről szóló 
tájékoztatás részére megküldésre került! 
A 2020-1.1.2-KKV-PIAC felhíváson kapott támogatói döntés jelen 
pályázaton szintén kizáró ok! 

Igényelhető támogatás: 10-20 millió Ft 
 
A projekt összköltsége maximum az utolsó év árbevétele lehet 
A támogatás összege maximum utolsó év saját tőke összege lehet 
 
A támogatás 75%-ának összegére előleg igényelhető, a további 25% a 
záró beszámoló elfogadásakor kerül folyósításra  

Támogatási intenzitás: maximum 60% (de minimis támogatás) 

Projekt időtartama 12-24 hónap 

Támogatható 
tevékenységek: 

Önállóan támogatható 
1. Innováció bevezetésére irányuló tevékenység 



2. Adaptív innovációs tevékenység 
3. Fejlesztési tevékenység 

Önállóan nem támogatható 
1. Eszközbeszerzés 
2. Immateriális javak beszerzése 
3. Projekt koordinációs tevékenység 

Elszámolható költségek: 1. Bérköltségek, illetve kapcsolódó adók és járulékok (maximum 
a projekt költségvetésének 50%-a): 

- Kutató-fejlesztő munkatárs (maximum bruttó 1 millió 
Ft/hónap) 

- Technikus, segédszemélyzet (maximum bruttó 700 000 
Ft/hónap) 

- 1 évre tervezett bérköltség maximum az utolsó év beszámoló 
személyi jellegű ráfordítások kétszerese 

2. Anyagköltségek 
3. Igénybe vett szolgáltatások 
4. Hatósági díjak 
5. Eszközbeszerzés 
6. Immateriális javak beszerzése 
7. Projekt koordinációs költség (maximum 5%) 

Kötelező vállalások: 1. Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása: 
A projekt fizikai befejezéséig nem csökken a projekt kezdési 
időpontjában fennálló létszámhoz képest, és ez minimum 1 fő 

VAGY 
2. Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása 

a vállalkozásba: A projekt megkezdésétől számított 4 hónapon 
belül a projekt fizikai befejezéséig a foglalkoztatottak létszáma 
minimum 1 fővel növekszik  a projekt kezdési időpontjában 
fennálló létszámhoz képest 

 
FOGLALKOZTATOTT ALATT ITT A BSC VAGY MSC VÉGZETTSÉGŰ, A 
PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKIRÁNNYAL RENDELKEZŐ 
ALKALMAZOTT / MEGBÍZÁSI JOGVISZONNYAL RENDELKEZŐ 
SZEMÉLY, AKI VAGY KUTATÓ-FEJLESZTŐ VAGY TECHNIKUS 
SEGÉDSZEMÉLYZET ÉRTENDŐ! 
 
A vállalás nem teljesülése esetén ügyleti kamattal növelt mértékben 
visszafizetendő a teljes támogatási összeg. 

Egyéb feltételek: - Megvalósítási helyszín a benyújtás előtt bejegyzett székhely-
telephely-fióktelep lehet 

 
- Fenntartási időszak: 1 év 

Benyújtás helye és 
határideje: 

1. Szakmai vélemény iránti kérelem az NKFI weboldalán 2020. 
június 19. 12 óráig 
 

2. Támogatási kérelem pozitív szakmai vélemény birtokában az 
EPTK felületén keresztül 2020. augusztus 24. 16 óráig 

Csatolandó mellékletek Szakmai véleményhez: (NINCS HIÁNYPÓTLÁS!!!) 
1. Teljeskörűen kitöltött adatlap 
2. A projektvezető önéletrajza 
3. Hivatalos képviselő támogató nyilatkozata 



4. Költségterv (sablon) 
5. Árajánlatok az Igénybe vett szolgáltatások tekintetében 

 
EPTK (2. kör): 

6. Aláírási címpéldány / Aláírásminta 
7. 30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról hogy ennek 

adataiban a változás nem következett be 

 


