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1. Bevezetés 
 

A jelen dokumentum a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2020 címő 

stratégiai dokumentumhoz kapcsolódó operatív terv, amelynek a rendeltetése, hogy 

operatív szintő javaslatokat biztosítson a Dél-alföldi Régióban folyó innovációs 

tevékenységgel kapcsolatos tervezési folyamatok számára. Az Operatív Terv 

szervesen kapcsolódik a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiához, azonban 

szerkezeti felépítésébıl és funkciójából adódóan önmagában is értelmezhetı, 

egységes dokumentumot alkot. 

 

Az Operatív Terv felhasználja a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 

háttérmunkálatainak eredményét, így elsıdlegesen a stratégiát megalapozó primer 

és a szekunder adatgyőjtésbıl származó tapasztalatokat. Az adatgyőjtés során feltárt 

legfontosabbnak tekinthetı probléma a tudáshasznosulás alacsony szintje a 

régióban. A régió igen jelentıs szellemi potenciállal rendelkezik, amely ugyan pozitív 

hatást gyakorol a regionális gazdaságra, azonban ez a hatás igen nagy mértékben 

elmarad a szellemi potenciál teljes kiaknázása által reálisan elérhetı regionális 

versenyképességi hatástól. Ennek megfelelıen, a jelen Operatív Tervben 

megfogalmazott javaslatok nagymértékben összefüggnek a tudástranszfer 

hatékonyságának javításával. 

 

Az Operatív Terv tervezési idıtávja, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiához 

hasonlóan, a 2011-2020 közötti idıszak. A 2020-ig tartó tervezési idıszakot 

elsısorban az indokolja, hogy az Európai Unió következı költségvetési periódusa 

illetve Európa 2020 nevő stratégiai növekedési programja is 2020-ig tart. Utóbbinak 

az egyik kiemelt kezdeményezése az Innovatív Unió megvalósítása, amelynek 

lényegi célkitőzése, hogy az Európai Unió a kutatás-fejlesztés illetve az innováció 

területén a világ élvonalában maradjon. A jelen Operatív Terv is ezt a célkitőzést 

szolgálja regionális szinten. Az Operatív Tervrıl elmondható továbbá, hogy területi 

értelemben a Dél-alföldi Régiót alkotó három megye (Bács-Kiskun, Békés és 
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Csongrád megye), illetve ezen földrajzi területen mőködı innovációban érdekelt 

intézmények, szervezetek támogatására készült. 
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2. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia és  

az Operatív Terv összefoglalója 
 

A régió innovációs teljesítménye európai összehasonlításban jelenleg alacsony, 

ezért ennek a teljesítménynek a javítása stratégiai célkitőzés, hogy a régió számára 

pozitív jövıképet lehessen felvázolni. Ezt a pozitív jövıképet fogalmazza meg a Dél-

alföldi Regionális Innovációs Stratégia abban a vízióban, mely szerint a Dél-alföldi 

Régió az Európai Unió fejlett, tudásalapú gazdasággal rendelkezı régiója lesz. 

 

A Regionális Innovációs Stratégia a regionális innováció jövıje szempontjából 

meghatározónak tekinti a következı három innovációs programot: a BIOPOLISZ 

Pólus Programot, a megvalósítandó szegedi uniós lézerközpontot (ELI projekt) illetve 

a Mercedes programot. Részben ezekhez a programokhoz kapcsolódóan ágazati 

prioritásként határozza meg a következı szektorokat: 

• biotechnológia; 

• lézertechnológia és kapcsolódó technológiai ágazatok; 

• gépjármőipar; 

• infokommunikációs technológiák. 

 

A fenti prioritásként kezelt ágazatokon kívül, a Dél-alföldi Regionális Innovációs 

Stratégiában további fontos innovációs területekként jelennek meg egyes más, a 

régió hagyományaira vagy adottságaira épülı ágazatok (agrárium, megújuló 

energiák). 

 

A fenti dokumentum a következı stratégiai prioritásokat fogalmazza meg: 

• az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése; 

• vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése; 

• innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése. 

 

Jelen dokumentumban az egyes stratégiai prioritások megvalósítása érdekében 

minden prioritáshoz különböz ı pályázati konstrukciókra vonatkozó 
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elképzeléseket vázoltunk fel.  A három stratégiai prioritáshoz kapcsolódóan javasolt 

pályázati konstrukciókat az alábbiakban ismertetjük. 

 

I. Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek m egteremtése és fejlesztése 

 

Javasolt pályázati konstrukciók: 

• K + F infrastruktúra 

• Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése 

• Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés 

• Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása 

• Innovációs elemzések 

 

II. Vállalkozások innovációs versenyképességének fe jlesztése, meger ısítése 

 

Javasolt pályázati konstrukciók: 

• Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció 

• Spin-off vállalkozások támogatása 

• Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele 

 

III. Innovatív szerepl ık közti kapcsolatok meger ısítése 

 

Javasolt pályázati konstrukciók: 

• Tudás- és technológia-transzfer 

• K + F együttmőködések 

 

A fenti pályázati konstrukciókhoz 2011-es értéken számolva évente összesen 2 

milliárd Ft keretösszeget javaslunk az alábbi táblázat szerinti bontásban: 

 

Javasolt pályázati konstrukció Keretösszeg  Megoszlás  
K + F infrastruktúra 300 000 000 Ft 15,00% 
Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának 
fejlesztése 50 000 000 Ft 2,50% 

Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés 185 000 000 Ft 9,25% 
Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ 40 000 000 Ft 2,00% 
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létrehozása 
Innovációs elemzések 50 000 000 Ft 2,50% 
Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció 689 000 000 Ft 34,45% 
Spin-off vállalkozások támogatása 26 000 000 Ft 1,30% 
Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele 60 000 000 Ft 3,00% 
Tudás- és technológia-transzfer 100 000 000 Ft 5,00% 
K + F együttmőködések 500 000 000 Ft 25,00% 
Összesen 2 000 000 000 Ft 100,00% 

 

A javasolt keretösszegnek az egyes pályázati konstrukciók közötti megoszlását az 

alábbi kördiagram mutatja be: 
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3. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 

prioritásaihoz kapcsolódó javasolt pályázati 

konstrukciók 
 

3.1. Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek  megteremtése 

és fejlesztése 

 

3.1.1.  K + F infrastruktúra 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

A pályázat célja a Dél-alföldi Régióban kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

szervezetek kutatás-fejlesztési infrastruktúrájának bıvítése és korszerősítése 

annak érdekében, hogy több, illetve magasabb színvonalú kutatás-fejlesztési 

szolgáltatást tudjanak nyújtani a vállalkozói szféra számára. 

  

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 300 MFt, azaz háromszázmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: 10-18 db. 

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis- vagy 

középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban legalább 

két éve bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg.  

Támogatásra jogosult továbbá az a  

– jogi személyiséggel rendelkezı non-profit kutatóhely (vállalkozás, non-profit 

gazdasági társaság); 
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– költségvetési kutatóhely (egyetem, kutatóintézet), amely, vállalja, hogy a 

projektet a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy 

fióktelepén valósítja meg. 

Pályázni egyénileg és konzorciumban is lehet. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

 A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 18 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 30 millió Ft.  

Ha a kedvezményezett non-profit gazdasági társaság, felsıoktatási intézmény, 

költségvetési vagy non-profit kutatóhely, alapítványi vagy közalapítványi 

kutatóhely, amelyik önállóan pályázik, vagy konzorcium tagjaként el tudja 

különíteni támogatható tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó elszámolható 

költségeket a konzorciumban résztvevı gazdasági társaságoktól, és a projekt 

eredményeként kialakított KFI infrastruktúrát diszkrimináció-mentesen bocsátja a 

közösségi ipari szereplık rendelkezésére, azaz amennyiben a támogatást nem 

piaci tevékenységéhez kapja, akkor a támogatás nem minısül az Európai 

Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami 

támogatásnak. Ebben az esetben az ilyen típusú szervezeteknél a támogatás 

maximuma a projekt ráes ı elszámolható összes költségének 95 %-a. 

  

Ha az elıbbiekben felsorolt szervezetek a projekt eredményeként kialakított KFI 

infrastruktúrát és az arra épülı K+F szolgáltatásaikat piaci feltételek szerint 

bocsátják a többi piaci szereplı rendelkezésére, vagy konzorcium tagjaként a 

projekt keretében kialakított KFI infrastruktúrát diszkrimináció-mentesen 

bocsátanák a közösségi ipari szereplık rendelkezésére, de költségeiket nem 

tudják elkülöníteni a konzorciumban résztvevı gazdasági társaságoktól, akkor 

részükre, továbbá  a gazdasági társaságok  részére a 146/2007 (VI.26.) Korm. 

rendelet 3. §-ának i) pontja szerinti regionális beruházási támogatás nyújtható. A 

maximális támogatásintenzitás nem haladhatja meg az alábbiakat:  

– kisvállalkozások esetén 70 %-ot, 
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– középvállalkozások esetén 60 %-ot. 

Költségvetési vagy a non-profit kutatóhely számára a támogatási intenzitás a 

projekt összköltségének maximum: 

– jogi személyiséggel rendelkezı non-profit kutatóhely esetén 70 vagy 60 %-a 

attól függıen, hogy kis- vagy középvállalkozásnak minısül, 

– költségvetési és KKV-nak nem minısülı, jogi személyiséggel rendelkezı non-

profit kutatóhelyek esetében 50 %-a. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az elıleg mértéke a költségvetési körbe tartozó kutatóhelyek esetében 100 %, 

egyéb esetben 90 %.  

 

8. Támogatható tevékenységek 

a) Saját technológiai kutatás-fejlesztési tevékenységet szolgáló, illetve újfajta 

kutatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó, valamint a nyújtott kutatás-fejlesztési 

szolgáltatások minıségét javító új és használt tudományos eszközök és 

berendezések beszerzése és üzembe helyezése  

b) kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása, 

c) kutatás-fejlesztési célú immateriális javak beszerzése. 

 

9. Az elszámolható költségek 

Kutatás-fejlesztési célú eszközök, berendezések beszerzése esetén: 

– tárgyi eszköz; 

– szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsı 

minısítés, hitelesítés költségét is, 

– betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva), és az 

eszközök elsı felszerszámozásához a szerszámok, kiegészítı berendezések 

költsége. 

Kutatás-fejlesztési célú immateriális javak beszerzése esetén 

– immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how, 

– kutatás-fejlesztési célú speciális szoftverek beszerzése és a beszerzéshez 

kapcsolódó szolgáltatások igénybevételekor felmerülı kiadások, szoftver-

tervezés, testreszabás költségei, 
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– migrációs (adatok is) fejlesztések költségei. 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

- a pályázó által nyújtott kutatás-fejlesztési, innovációs szolgáltatások száma, 

- támogatott szervezeteknél a kutatás-fejlesztéssel foglalkoztatottak száma (fı), 

- megvalósult beszerzések száma (db), 

- a beszerzett berendezések, eszközök, szoftverek száma (db). 

 

3.1.2.  Az innovatív tevékenységek humán er ıforrásának fejlesztése 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

A támogatás célja elısegíteni a minél szélesebb látókörrel rendelkezı, korszerő 

gyakorlati ismeretekkel bíró fiatal szakembergárda kialakulását, régión belüli 

megtartását. A szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításának leghatékonyabb 

módja a hazai és nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat. 

Szakemberek, felsıoktatásban tanuló végzıs hallgatók, doktoranduszok hazai és 

nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében oktatási intézményekhez, kutató 

intézetekhez, beszállítói hálózatokhoz kapcsolódó képzési- és csereprogram(ok) 

szervezése, az erre való felkészítés. 

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 50 MFt, azaz ötvenmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: összesen maximum 5-8 db. 

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

A Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı jogi személyiségő vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkezı KKV és a Dél-alföldi Régión kívüli székhellyel 

rendelkezı KKV-nak a Dél-alföldi Régióban bejegyzett fióktelepe, a Dél-alföldi 

Régióban székhellyel rendelkezı non-profit szervezet, alapítvány, közalapítvány, 

felsıfokú oktatási intézmény. Pályázni csak egyénileg lehet. 
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5. A támogatás formája, futamideje 

 A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 12 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 10 millió Ft. A 

támogatás az összes elszámolható költség maximum 95%-át fedezheti. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az elıleg mértéke költségvetési intézmény esetében 100 %, a többi 

kedvezményezett számára 90 %. 

 

8. Támogatható tevékenységek 

a) a kiküldı szervezet által biztosított elıkészítı oktatás 

b) a kiküldetéshez kapcsolódó, a nyelvoktatás kivételével a kiküldést megelızı 

elıkészítı oktatás, felkészítés költségei 

c) a kiküldéssel összefüggı költségek 

d) a fogadó szervezetnél a fogadási feltételek megteremtésének költségei 

e) a projekthez kapcsolódó szervezési tevékenységek költségei 

f) általános (rezsi) költségek 

 

9. Az elszámolható költségek 

- A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi 

jellegő ráfordítások a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 79.§-ának (1)-(3) 

bekezdése szerint. 

- A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı 

bérjárulékok a számviteli törvény 79.§-ának (4) bekezdésében foglaltak 

alapján. 

- Anyagjellegő ráfordítások (a pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült 

vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az igénybe vett szolgáltatások értéke) 
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- Általános (rezsi) költségek (Közvetlenül a projekt végrehajtása során 

ténylegesen felmerült általános költségek, melyek összege nem haladhatja 

meg a projekt elszámolható költségeinek 5%-át.) 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

- technológia-intenzív munkahelyeken foglalkoztatott szakemberek száma (fı) 

- kialakított képzési és csereprogramok száma (db) 

- a képzési és csereprogramban részt vevık száma (db) 

- a képzési és csereprogramba bekapcsolt fogadó szervezetek száma (db) 

 

3.1.3.  Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejl esztés 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja  

A konstrukció elsıdleges célja az innovatív szereplık részére nyújtott szolgáltatások 

színvonalának növelése. Cél továbbá olyan felkészült, szakmailag kompetens 

innováció- és technológiamenedzser illetve iparjogvédelmi szakember-gárda 

kialakítása, amely szakmailag megfelelı és nemzetközi szintő megoldásokat képes 

kínálni iparjogvédelemmel és technológia-transzferrel összefüggı problémákra. Cél 

továbbá a régió szakmai megerısítése olyan szakterületeken (innováció, 

iparjogvédelem és technológia-transzfer), amelyeken hagyományosan csak a 

fıváros, rosszabb esetben csak külföldi szolgáltatók közremőködése volt elérhetı. 

Cél így a szolgáltatást igénybe vevık és a szolgáltatók fizikailag közelebb hozása. 

Cél továbbá a régióban meginduló inkubációs folyamatok szakmailag felkészült 

humánerıforrásának biztosítása. A konstrukció célja végül az ún. „venture 

consulting” szolgáltatással a befektetık bevonása a regionális innovációs 

folyamatokba. 

  

2. Rendelkezésre álló forrás 

185 MFt, azaz egyszáznyolcvanötmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

A támogatott projektek várható száma:  

a) 2-4 db; 
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b) 1-2 db; 

c) 3-5 db. 

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Támogatásra jogosult a jogi személyiséggel és a Dél-alföldi Régióban székhellyel 

rendelkezı, kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére innovációs szolgáltatásokat 

nyújtó non-profit szervezet, továbbá az a jogi személyiségő vagy nem jogi 

személyiségő kis- vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a 

pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban, a Dél-alföldi Régióban 

bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni 

egyénileg és legfeljebb két tagú konzorciumban lehet. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 24 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege: 

a) innovációs szolgáltatásfejlesztés: 30 millió Ft; mértéke az összes 

elszámolható költség 95%-a; de minimis támogatás. 

 

b) Venture consulting: projektenként 80 millió Ft 

 - befektetı partner esetén: max. 50%; 

 - tanácsadó partner részére: mértéke az összes elszámolható költség 95%-a - 

de minimis támogatás. 

 

c) kompetencia fejlesztés: 8 millió Ft; mértéke az összes elszámolható költség 

95%-a de minimis támogatás. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az igényelhetı elıleg mértéke: 90%. 

 

8. Támogatható tevékenységek 
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a) Innovációs szolgáltatásfejlesztés 

 

1. Komplex technológia-transzfer szolgáltatáscsomag  nyújtása meghatározott 

számú regionális mikro-, kis- vagy középvállalkozás kutatás-fejlesztési projektjének, 

ezen belül 

- innovációs projektgeneráló, projektfejlesztı szolgáltatás (pályázatírás nem 

támogatható); 

- döntéselıkészítı megvalósíthatósági tanulmány, termékfejlesztési és technológia-

transzfer stratégia készítése; 

- a technológia értékesítése technológia-transzfer hálózatok igénybevételével; 

- iparjogvédelmi, szabadalomkutatási és szerzıi jogi tanácsadási szolgáltatások 

nyújtása; 

- technológia jogi, spin-off és licencia tanácsadás nyújtása; 

- ipari kapcsolatteremtési szolgáltatás nyújtása; 

- partnerkeresési szolgáltatás nyújtása; 

- üzleti angyal tevékenyéggel és a kockázati tıkebefektetéssel kapcsolatos 

elıkészítı szolgáltatások nyújtása; 

- technológiai audit szolgáltatás nyújtása; 

- inkubációs szolgáltatás nyújtása. 

 

2. Innovációs hazai és külföldi (csak európai) szak mai rendezvényeken , 

konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai 

rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel (beleértve a menedzselt 

vállalkozások képviseletét is). 

 

3. Innovációs szakmai ismereteket nyújtó hazai képz éseken, szakmai napokon 

történ ı részvétel . 

 

4.  Hazai vagy nemzetközi technológia közvetítéssel  foglalkozó elektronikus 

adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrá ciója. 

 

b) Venture consulting 
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- innovatív technológiák befektetést megelızı komplex értékelése, kockázatelemzés, 

befektetés-elıkészítı tervezési dokumentáció kidolgozása egy technológia-

értékeléssel foglalkozó partner részérıl; 

- az innovatív technológiákhoz való befektetési dokumentáció kidolgozása a 

befektetı részérıl. Megjegyezzük, hogy a támogatás felhasználható a befektetés 

részbeni finanszírozására is (üzletrész vásárlás). 

 

c) kompetencia fejlesztés 

- Innovációs szolgáltatók humánerıforrás fejlesztése:  

• új szakember felvétele; 

• meglévı munkatársak szakmai továbbképzésének támogatása. 

 

- szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; 

- nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben való tagság létesítése és 

fenntartása; 

- korábbi tapasztalatokat összefoglaló tanulmányok készítése (licencia, spin-off, 

jogi due diligence, szabadalmazás, freedom to operate, szellemi tulajdon 

szabályzatok, találmányi díj); 

- a szervezetet legfeljebb 2 munkatársának min. 1 és max. 3 hónapos 

tanulmányútjának finanszírozása neves külföldi szakmai szervezeteknél; 

- szakkönyvek/ kiadványok vásárlása. 

 

9. Az elszámolható költségek 

Elszámolható költségek közé kizárólag a projektek megvalósítása érdekében 

felmerülı következı költségek tartoznak a számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. alapján: 

 

a) Innovációs szolgáltatásfejlesztés 

- A támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig a komplex technológia-

transzfer szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő 

ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú 

szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. 
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- A szakterülethez kapcsolódó hazai és külföldi (európai) szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai 

rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel esetén a részvételi díj, a helybérlet 

és a kiállítás kapcsolódó költségei, az utazási- és szállásköltség, napidíj. 

 

- Szakterülethez kapcsolódó új szakmai ismereteket, minıségbiztosítási vagy 

innovációs ismereteket nyújtó hazai képzéseken, szakmai napokon történı részvétel 

esetén a képzés/szakmai nap részvételi díja, utazási- és szállásköltsége. 

 

- Hazai vagy nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus 

adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja esetén a regisztrációs díj. 

 

- Projektmenedzsment költség: a támogatott projektben végzett tevékenységük 

mértékéig a regionális projektmenedzsment személyi jellegő ráfordításai és az ezek 

alapján megállapított bérjárulékok az összes elszámolható költségek max. 5 %-ig. 

 

b) Venture consulting 

- befektet ı partnernél 

• A befektetéshez szükséges tevékenységük mértékéig a befektetés-

elıkészítésben részt vevı alkalmazottak és külsı megbízottak személyi 

jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen 

típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık 

vállalkozói díjai. 

• üzletrész vásárlása innovatív társaságokban (maximum az üzletrész 50%-ig, 

de maximum 5 millió Ft). 

- tanácsadó partnernél 

• A tanácsadás nyújtás mértékéig a befektetés-elıkészítésben részt vevı 

alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek 

alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához 

esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. 

 

c) kompetencia fejlesztés 
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• újonnan felvett szakemberek személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján 

megállapított bérjárulékok  

• munkatársak továbbképzésével kapcsolatos a projekt idıtartama alatt 

felmerülı képzési díja 

• szakmai adatbázisokra való elıfizetések díjai 

• hazai és nemzetközi szervezetek tagdíjai 

• szakmai kiadványok beszerzésének költségei 

• tanulmányút költségei: 

o munkatársak a tanulmányút idejére esı bér- és járulékköltségei 

o utazási költség 

o szállás költség 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

– a komplex technológia-transzfer szolgáltatásokkal ellátott projektek száma (db) 

– a pályázó tevékenységének köszönhetıen sikeres K+F projektek száma (db) 

– a pályázó tevékenységének köszönhetıen kifejlesztett termékek, technológiák, 

szolgáltatások száma (db) 

– újonnan kialakított vagy továbbfejlesztett technológia-transzfer szolgáltatástípusok 

száma (db) 

– rendezvényeken vagy kiállításokon való részvétel száma (db), az ott képviselt 

projektek száma (db) 

– komplex technológia-transzfer szolgáltatásokkal ellátott projektek száma (db) 

– a szolgáltatásokkal ellátott projektek közül a sikeresen megvalósított projektek 

száma (db) 

– adatbázisokba regisztrált termékek vagy technológiák száma (db) 

– igénybevett innovációs képzések száma (db) 

– képzéseken résztvevı munkatársak száma (db) 

– befektetésben részesített vállalkozások száma (db) 

 

3.1.4.  Dél-alföldi innovációs módszertani fejleszt ı központ 

létrehozása 
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1. Konstrukció indoklása, támogatás célja  

Cél a régióban eddig felhalmozott módszertani ismeretek továbbfejlesztése, 

rendszerzése és az oktatás-képzés részére rendelkezésre bocsátás, valamint 

terjesztése, disszeminációja. Cél továbbá a módszertani fejlesztés nemzetközi 

trendjeinek, így különösen a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), az 

Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP), a 

Licensing Executives Society International (LESI) és Technology Innovation 

International (TII) módszertani fejlesztési programjának adaptálása és ebbe való 

bekapcsolódás. Cél a módszertani ismeretek legszélesebb körő terjesztése a régió 

felsıoktatásában, az eurorégióban és az ország többi régiójában, valamint a 

nemzetközi fórumokon. Cél végül a módszertani fejlesztı-iskola, középtávon 

egyetemi kompetenciává és tudományos iskolává alakítása. Cél végül a szakmai 

döntéshozatal és ágazati politika módszertani ismeretekkel való segítése. 

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 40 MFt, azaz negyvenmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: 1-2 db.  

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség 

nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat 

meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi 

székhelyő non-profit szervezet. Továbbá az a magyarországi székhelyő felsıoktatási 

intézmény, kutatóhelynek minısülı költségvetési szerv, az államháztartás 

alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı non-profit 

gazdasági társaság, amely a rendelkezik a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai 

innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény szerinti szellemitulajdon-kezelési 

szabályzattal. Pályázni csak egyénileg illetve két fıs konzorciumban lehet. 
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5. A támogatás formája, futamideje 

 A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 24 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 40 millió Ft. A 

támogatás mértéke az összes elszámolható költség 95%-a – de minimis 

támogatás. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke: 90 %. 

 

8. Támogatható tevékenységek 

- Nemzetközi szervezetek módszertani struktúrájának tanulmányozása 

- Bekapcsolódás elıkészítése a nemzetközi szervezetek módszertani 

fejlesztésébe 

- Saját módszertani fejlesztı-program meghatározása 

- Anyaggyőjtés, irodalmazás, utazás 

- A központ által kifejlesztett protokollok disszeminációja 

- Szakértık bevonása, humánerıforrás csereprogram megvalósítása 

- Protokollok kidolgozása 

 

9. Az elszámolható költségek 

Személyi juttatások 

A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi jellegő 

ráfordítások a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli 

törvény) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint. 

 

Munkaadót terhelı járulékok 

A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı bérjárulékok 

a számviteli törvény 79.§-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. Elıbbiek 

esetében kizárólag a kutatási tevékenységben foglalkoztatott kutatók, elemzık, 

közgazdászok és egyéb segédszemélyzethez kapcsolódó ráfordítások számolhatóak 

el a projektben végzett tevékenységük mértékéig. 
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Dologi kiadások 

A projekt megvalósításával összefüggı vásárolt készletek, szakmai anyagok, 

szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértıi szolgáltatások, rendezvények 

stb.) költségei a számviteli törvény 78. §-a szerint. Itt számolható el a 

projektköltségekkel való elszámolásnál a számlaösszesítık könyvvizsgálói 

ellenjegyzésének díja. A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült általános 

költség (rezsiköltség) elszámolható, de az összeg nem haladhatja meg a projekt 

összköltségének 5%-át. 

 

Felhalmozási költségek: 

- A központ kialakításhoz közvetlenül szükséges tárgyi eszközök és felszerelések 

(maximum az elszámolható költségek 35 %-áig) költsége, (nem támogatható: épület, 

beruházás, felújítás költsége).  

 

- A szellemi termék bekerülési értéke, szerzıdéses kutatás, a külsı forrásból piaci 

áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és szabadalmak költsége, 

amennyiben a tranzakcióra piaci feltételeknek megfelelıen került sor. A szellemi 

termékek költségeit akkor lehet elszámolni a támogatás terhére (a számviteli törvény 

47., 48., 51. §-ai és a 25. §. (7) bekezdése szerint), ha azokat a kedvezményezett 

más szervezettıl vásárolta és eredendıen sem volt a saját terméke. 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

- elkészült protokollok száma 

- tananyagok száma 

- nemzetközi csereprogramban résztvevık száma 

- disszeminált dokumentumok száma 

- a disszeminációban résztvevı intézmények száma (jellegük szerint) 

- publikációk száma 

- létesített munkahelyek száma 

- megtartott munkahelyek száma 
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3.1.5.  Innovációs elemzések 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

A Dél-alföldi Régióra vonatkozóan közgazdasági kutatások, innovációs szakmai 

elemzések készítésének és kutatási eredmények elterjesztésének támogatása a 

széles szakmai közönség, a vállalkozók, a szakmai érdekképviseleti szervezetek és 

testületek körében azok tevékenységének segítése céljából. A támogatással 

megvalósított projektek járuljanak hozzá az innováció jelentıségének társadalmi 

tudatosításához, segítsék az innovációs folyamatok megértését, vessenek fel 

alternatívákat az innovációs intézményrendszer továbbfejlesztéséhez. 

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 50 MFt, azaz ötvenmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: 4-6 db. 

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség 

nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat 

meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi 

székhelyő non-profit szervezet. Továbbá az a magyarországi székhelyő felsıoktatási 

intézmény, kutatóhelynek minısülı költségvetési szerv, az államháztartás 

alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı non-profit 

gazdasági társaság, amely a rendelkezik a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai 

innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény szerinti szellemitulajdon-kezelési 

szabályzattal. Pályázni csak egyénileg illetve két fıs konzorciumban lehet. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

 A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 18 hónap. 
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6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 15 millió Ft. A 

támogatás maximuma a projekt elszámolható összköltségének 95%-a. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az igényelhetı elıleg mértéke:  

- költségvetési körbe tartozó kutatóhelyek esetében: 100%. 

- egyéb esetben: 90%. 

 

8. Támogatható tevékenységek 

Jelen pályázat keretében projektköltségeket csak az alábbi tevékenységekkel 

kapcsolatosan lehet és kell tervezni, illetve elszámolni: 

a) A Dél-Alföldre vonatkozó kutatások, felmérések lebonyolítása, és az 

eredményeket tartalmazó tanulmányok, elemzések elkészítése (alvállalkozóknak 

csak kutatási tevékenység adható ki) 

b) Az eredményeket tartalmazó tanulmányok, elemzések minél szélesebb körben 

történı közzététele (pl. rendezvények szervezésével) 

c) Az eredmények kiadványok formájában történı terjesztése.  

Az esetlegesen igénybe venni kívánt szolgáltatásokat elsısorban regionális 

szolgáltatóktól kell igénybe venni, és a szolgáltatást nyújtó csak a pályázatban 

részletesen indokolt esetben lehet régión kívüli (pl. régióban nem levı kutatóhely, 

képzés, stb.). 

 

9. Az elszámolható költségek 

a) Személyi juttatások 

A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi jellegő 

ráfordítások a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli 

törvény) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint. 

 

b) Munkaadót terhelı járulékok 

A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı bérjárulékok 

a számviteli törvény 79.§-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. Elıbbiek 
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esetében kizárólag a kutatási tevékenységben foglalkoztatott kutatók, elemzık, 

közgazdászok és egyéb segédszemélyzethez kapcsolódó ráfordítások számolhatóak 

el a projektben végzett tevékenységük mértékéig. 

 

c) Dologi kiadások 

A projekt megvalósításával összefüggı vásárolt készletek, szakmai anyagok, 

szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértıi szolgáltatások, rendezvények 

stb.) költségei a számviteli törvény 78. §-a szerint. Itt számolható el a 

projektköltségekkel való elszámolásnál a számlaösszesítık könyvvizsgálói 

ellenjegyzésének díja. A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült általános 

költség (rezsiköltség) elszámolható, de az összeg nem haladhatja meg a projekt 

összköltségének 5%-át. 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

– a projektre hivatkozó, innovációval foglalkozó publikációk száma (db), 

– a projekt megvalósítását követıen az adott témakörben rendezett szakmai viták 

száma 

(db), a vitákon résztvevık száma (db), a hozzászólók száma (db). 

– a kutatásba, felmérésbe bevont szervezetek száma (db) 

– az elkészített kiadványok száma (db) 

– a megszervezett rendezvények száma (db) 

– rendezvényeken résztvevık száma (fı). 

 

3.2. Vállalkozások innovációs versenyképességének f ejlesztése, 

megerısítése 

 

3.2.1. Termék-, technológia- és szolgáltatásinnovác ió 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

A támogatás célja a kutatás-fejlesztés színvonalának növelése. A támogatás 

célja továbbá új termékek, technológiák, szolgáltatások kifejlesztése a régióban. 

További cél a már meglevı tudásintenzív munkahelyek megırzése és új 
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tudásintenzív munkahelyek létesítése a régióban. Cél továbbá az innovatív 

vállalkozások számának és versenyképességének növelése, végsı soron a Dél-

alföldi Régió versenyképességének és innovatív potenciáljának növelése.  

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 689 MFt, azaz hatszáznyolcvankilencmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: 12-18 db.  

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Támogatásra jogosult az a költségvetési kutatóhely (egyetem, kutatóintézet) és az a 

jogi személyiségő vagy nem jogi személyiségő kis-, vagy középvállalkozás, amely 

vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén 

vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni egyénileg vagy legfeljebb négy résztvevıs 

konzorciumban lehet. Egyetemek és költségvetési kutatóhelyek csak konzorciumok 

tagjaként pályázhatnak. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 24 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 80 millió Ft. 

 

A költségvetési kutatóhelyek esetében a támogatási intenzitás az elszámolható 

költségek 100%-a. 

A támogatási intenzitás maximuma kis- vagy középvállalkozás számára nem 

haladhatja meg a projekt ráesı elszámolható összes költségének az alábbiakban 

megadott mértékét: 

A támogatási intenzitást konzorcium esetében konzorciumi tagonként külön-külön 

kell meghatározni. 
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i) ipari kutatás esetében:  

– 70 %, ha a kedvezményezett kisvállalkozás,  

– 60 %, ha a kedvezményezett középvállalkozás,  

ii) kísérleti fejlesztés esetében:  

– 45 %, ha a kedvezményezett kisvállalkozás,  

– 35 %, ha a kedvezményezett középvállalkozás. 

 

Az i) és ii) pontban meghatározott intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig 

további 15 százalékponttal növelhetık: 

a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt két 

egymástól független KKV tényleges együttmőködésével valósul meg (az 

alvállalkozásba adás nem minısül tényleges együttmőködésnek), és egyik 

KKV-nak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 70%-át 

viselnie, vagy 

b) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a projekt eredményeit széles 

körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy 

azokat tudományos és mőszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon 

hozzáférhetı adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a 

nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken 

keresztül. 

 

A kis- és középvállalkozások esetében a fenti szabályok nem vonatkoznak a 

technológia-transzfer szolgáltatások igénybevételére. Ezen tevékenységekhez 

csekély összegő (de minimis) támogatás nyújtható, ezért a támogatási intenzitás 

95%-os lehet.  

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az igényelhetı elıleg mértéke: 90% 

 

8. Támogatható tevékenységek 
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A támogatás az innovációs projektek megvalósításához kapcsolódó személyi 

költségek, meghatározott típusú beszerzések, és szolgáltatások költségeinek 

fedezésére szolgál. 

 

Mőszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, új, innovatív szolgáltatások 

megvalósításához vezetı tevékenységek támogathatók. Kifejezetten a gyártáshoz, 

szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tevékenységek nem, kizárólag a gyártási és 

szolgáltatási fázist megelızı fejlesztési tevékenységek részesülhetnek 

támogatásban. 

 

A pályamőben meg kell jelölni, hogy milyen (már meglévı) kutatási eredmény 

hasznosítása történik meg a projekt keretében. A hasznosítani kívánt kutatási 

eredmény lehet saját K+F tevékenység eredménye, vagy külsı kutatóhelyrıl 

beszerzett eredmény, azonban technológiai innováció esetén mindenképp 

technológiai dokumentációval kell, hogy rendelkezzen! Elınyt jelent, ha az eredmény 

iparjogi védettséget élvez. 

 

K+F támogatás az elvárható üzletfejlesztésen túlmutató alábbi kutatás-fejlesztési 

tevékenységhez adható: 

a) Az új termék, technológia, szolgáltatás piaci vizsgálatának elvégzése 

(marketingstratégia, piackutatás, piacelemzés készítése), ezen szolgáltatások 

igénybevétele; 

 

b) Inkubációs szolgáltatás igénybevétele; 

 

c) Kutatási-fejlesztési szolgáltatás igénybevétele; 

 

d) Az új termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztéséhez szükséges rajzok 

és tervek készítése; 

 

e) Az új termékkel, eljárással, szolgáltatással kapcsolatos technológia felhasználása 

(tervrajzok, szabadalmak, licencek, know-how, egyéb immateriális javak); 
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f) A projekt megvalósításához beszerzett 

– kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos, valamint kísérleti (pilot) 

rendszerek, mintaüzemek, tesztkörnyezetek kialakításához szükséges eszközök és 

berendezések (irodabútor, valamint a projekthez nem szükséges számítógép és 

kiegészítıi nem tartoznak ide); 

– kutatás-fejlesztési célú speciális szoftverek használata, illetve felhasználása a 

projekt keretében és céljaira, a projekt futamideje alatt. 

 

g) Az új termék, az új eljárás vagy új szolgáltatás kifejlesztéséhez szükséges gépek, 

eszközök, termelési, ellenırzési eljárások, módszerek, szoftverek elıállítása, 

kifejlesztése és továbbfejlesztése; 

 

h) Prototípus elıállítása, az új technológiát vagy szolgáltatást demonstráló 

mintaüzem kialakítása, az új termék, technológia vagy szolgáltatás vizsgálata, 

tesztelése; 

 

i) Prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai 

háttérszolgáltatás igénybevétele, pl.: méréstechnika, anyagvizsgálat, megmunkálási, 

felületkezelés, szerkezetátalakítási, stb. technikák. 

 

j) Pályázati projektmenedzsment; 

 

k) Technológia-transzfer szolgáltatások igénybevétele 

– projektgeneráló, projektfejlesztı szolgáltatás (pályázatírás nem támogatható); 

– döntés-elıkészítı mőszaki megvalósíthatósági tanulmány, kutatási és fejlesztési 

projektkoncepciók, termékfejlesztési és technológia-transzfer stratégia-készítési 

szolgáltatás; 

– a technológia értékesítési szolgáltatás technológia-transzfer hálózatok 

igénybevételével; 

– szellemi tulajdonvédelmi tanácsadási szolgáltatások; hazai és külföldi 

iparjogvédelmi bejelentéshez kapcsolódó szolgáltatások; 

– technológia jogi, spin-off és licencia tanácsadás; 

– technológiai tanácsadás, termelékenységi tanácsadás; 
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– K+F+I kapcsolatteremtési, partnerkeresési szolgáltatás; 

– üzleti angyal tevékenyéggel és a kockázati tıkebefektetéssel kapcsolatos 

elıkészítı szolgáltatások, ezzel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; 

– technológiai audit szolgáltatás. 

 

l) Szellemi tulajdonjogok megvásárlása. 

 

Az a) - g) és j) - l) tevékenységek önmagukban nem tám ogathatóak, támogatási 

szempontból kizárólag abban az esetben vehetıek figyelembe, ha a h) – i) 

tevékenységek bármelyikéhez való kapcsolódásukat a projektben kellıképpen 

megindokolják.  

 

9. Az elszámolható költségek 

Elszámolható költségek közé kizárólag a projektek megvalósítása érdekében 

felmerülı következı költségek tartoznak: 

 

– Személyi költségek: 

a) A támogatott projekt megvalósításában résztvevı mérnökök, technikusok és 

kisegítı személyzet tervezett személyi jellegő ráfordításai, és az ezek alapján 

megállapított bérjárulékok a projektben végzett tevékenységük mértékéig (a 

számviteli törvény 79 §-ának (1)-(4) bekezdése szerint).  

 

– Egyéb mőködési kiadások, beleértve az anyagköltségeket és hasonló termékek, 

valamint szolgáltatások költségeit: 

 

a) Az adaptációhoz kapcsolódó anyagfelhasználás tervezett költségei (az 

anyagfelhasználás költsége az összes elszámolható költségek max. 20 %-a lehet); 

anyagköltségként csak a projekt keretében végzett, prototípus elıállításhoz 

szükséges vagy dokumentált kísérletekhez szükséges anyagok költsége számolható 

el! 
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b) Inkubátorháztól történı inkubációs szolgáltatás igénybevétele esetén a helység 

bérleti díja is elszámolható az összes elszámolható projektköltség maximum 10 %-

áig. 

 

– Tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei: 

 

a) A kutatás-fejlesztéshez vagy adaptációhoz igénybe vett külsı szolgáltatások, 

szakmai tanácsadások (pl. inkubációs szolgáltatás, mérési szolgáltatás stb.) tervezett 

költségei, illetve a számlaösszesítık ellenjegyzésének könyvvizsgálói díja, a 

számviteli törvény 78. §-ának (2-4) bekezdése szerint. 

 

b) Technológia-transzfer szolgáltatások igénybevételének (pl. technológiafigyelés 

stb.) díja. 

 

– Felhalmozási költségek: 

a) A továbbfejlesztéshez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök és felszerelések 

(maximum az elszámolható költségek 35 %-áig) költsége, (nem támogatható: épület, 

beruházás, felújítás költsége).  

 

b) A szellemi termék bekerülési értéke, szerzıdéses kutatás, a külsı forrásból piaci 

áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és szabadalmak költsége, 

amennyiben a tranzakcióra piaci feltételeknek megfelelıen került sor. A szellemi 

termékek költségeit akkor lehet elszámolni a támogatás terhére (a számviteli törvény 

47., 48., 51. §-ai és a 25. §. (7) bekezdése szerint), ha azokat a kedvezményezett 

más szervezettıl vásárolta és eredendıen sem volt a saját terméke. 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

– a támogatott vállalkozások innovációs ráfordításainak növekedése (Ft), 

– az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma (db), 

– a projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db), 

– kifejlesztett/létrehozott új 

o termék (db), 

o szolgáltatás (db), 



Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 
Operatív Terv 

32 

 

o technológia (db), 

o prototípusok száma (db), 

o mintaüzemek száma (db), 

– benyújtott szabadalmak száma (db) 

o hazai (db), 

o nemzetközi (db), 

– egyéb iparjogvédelmi oltalom (pl: védjegy, mintaoltalom, stb.) (db), 

– oktatásban/képzésben hasznosított eredmények száma (db), 

– a projektbe bevont PhD hallgatók száma (fı), 

– projektbe bevont új posztdoktorok száma (fı), 

– a projektbe bevont, K+F munkakörben alkalmazott fiatal pályakezdık száma (fı), 

– a projekt révén létrejött munkahelyek száma (db), ebbıl az új tudásintenzív 

munkahelyek száma (db), 

– publikációk száma (db). 

 

3.2.2.  Spin-off vállalkozások támogatása 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

A pályázat célja, hogy a meglévı és/vagy létrejövı szellemi alkotások/kutatási 

eredmények továbbvitelének és hasznosításának elısegítése érdekében a Dél-

alföldi Régióban olyan tudásintenzív kis- és középvállalkozások jöjjenek létre és 

folyatassák tevékenységüket, amelyek megfelelı elıkészítési/felkészülési 

folyamatban részesülnek, jogi, mőszaki, piaci és üzleti szempontból racionálisan 

tervezettek, fejlıdési ütemükkel összhangban fokozatosan optimalizált 

forrásabszorpciós képességgel rendelkeznek, és ezek által valós innovációs 

jövıképük megvalósítására, kiegyensúlyozott fejlıdésre képesek.  

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 26 MFt, azaz huszonhatmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: 5-8 db. 
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4. A támogatásra jogosultak köre 

Jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság, amely vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban bejegyzett 

székhelyén valósítja meg. 

Pályázni csak egyénileg lehetséges. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

 A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 24 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 6 millió Ft. A 

támogatás az összes elszámolható költség maximum 95%-át fedezheti. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az elıleg maximális mértéke a projekt összköltségének a 90%-a. 

 

8. Támogatható tevékenységek 

- spin-off által fejleszteni és/vagy hasznosítani kívánt technológia 

vonatkozásában iparjogvédelmi státuszelemzés, technológiaértékelés 

(technológia jogi helyzetének feltárása, „freedom to operate” elemzés, 

technológia mőszaki és gazdasági értékének, hasznosságának megállapítása) 

- spin-off alapítási tanácsadás, elıkészítı elemzés, spin-off alapítás 

(cégalapítási dokumentáció, elızetes tanulmány, szindikátusi szerzıdés, 

társasági szerzıdés, eljárási illeték, ügyvédi munkadíj max. 200.000.-Ft-ig)1 

- szellemi tulajdon rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos tanácsadás, licenc-, 

illetve apportérték megállapítása, értékbecslése 

                                                           
1
 Az alapítási költségek a TÁMOP kiírásokhoz hasonlóan előkészítő költségként akkor is elszámolhatók, ha azok 

a pályázat benyújtása előtt merültek fel. 
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- spin-off humánerıforrás tanácsadás (foglalkoztatási, munkajogi, 

összeférhetetlenségi kérdések elemzése, humánerıforrás stratégia 

kidolgozása) 

- technológia-transzfer stratégiára irányuló tanácsadás 

- kockázati tıke bevonására alkalmas üzleti terv készítése 

- piackutatás, kockázatelemzés 

- üzletfejlesztési tanácsadás 

- K+F+I témájú, üzletfejlesztéssel és nyelvi ismeretekkel kapcsolatos képzésen 

részvétel 

 

9. Az elszámolható költségek 

- személyi jellegő költségek (bér+járulékok); 

- külsı megbízások: pl.: tervezés költségei, vizsgálatok, minısíttetések, 

tanácsadások díja, szakértıi megbízások díja; 

- egyéb dologi kiadások, pl.: anyagfelhasználás, utazási költségek, rezsi, 

könyvvizsgáló díja, szállás, stb. a projekt összköltségének maximum 20%-áig, 

de rezsi a projekt összköltségének maximum 5%-áig; 

- tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése a projekt összköltségének 

maximum 30%-a lehet. 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

- Iparjogvédelmi oltalomszerzésre alkalmas, bejelentett tudományos, mőszaki 

eredmények száma (db) 

- Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db) 

- Kifejlesztett új termék (db), szolgáltatás (db), technológia (db) 

- Igénybe vett innovációs szolgáltatások száma típus szerinti bontásban (db) 

- Megkezdett technológia-transzfer ügyletek (legalább ügyleti tárgyalások) 

száma (db) 

- Megvalósult hasznosítási ügylet, hazai és nemzetközi K+F+I 

együttmőködések száma típus szerinti bontásban (db) 

- Igénybe vett szolgáltatások és tanácsadások alapján megvalósult 

iparjogvédelmi, jogi, mőszaki, üzleti aktusok száma típus szerinti bontásban, 

megnevezés szerint (db) 
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- A projekt futamideje alatt elért forrás mértéke (pl.: más pályázat, 

tıkebefektetés, üzleti angyal) (Ft) 

- Projektbe bevont személyek által igénybevett képzések száma (db) 

- A projektbe bevont, K+F munkakörben és innovációs menedzseléssel 

foglalkozó alkalmazottak száma (db) 

- A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db) 

- A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db) 

- A K+F eredmények gazdasági hasznosításából származó bevétel nagysága 

(Ft) 

 

3.2.3.  Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igé nybevétele 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

A pályázat célja a tudásalapú gazdaság fejıdésének alapját és a szellemi 

tulajdon gazdasági hasznosulásának elıfeltételét képezı iparjogvédelmi 

oltalomszerzés, megfelelı szintő iparjogvédelmi stratégia-alkalmazás, és az 

ehhez szükséges szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások 

elérhetıségének támogatása. A pályázat közvetett célja a szellemi 

tulajdonvédelemmel kapcsolatos országos stratégia erısítése, a szellemi 

tulajdonvédelem megszerzéséhez nélkülözhetetlen forrásszerzési lehetıségek 

bıvítése, forráselérési nehézségek enyhítése. 

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 60 MFt, azaz hatvanmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

 A támogatott projektek várható száma: 6-9 db.  

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezı jogi 

személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis- vagy 

középvállalkozás, egyéni vállalkozás (amennyiben KKV-nak minısül), 
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szövetkezet, jogi személyiséggel rendelkezı, non-profit szervezet, jogi 

személyiséggel rendelkezı kutatási szervezet valamint a Dél-alföldi Régióban 

tartózkodási hellyel rendelkezı magánszemély, közfinanszírozású kutatóintézet 

(költségvetési felsıoktatási intézmény, egyetem, MTA intézet). 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

 A támogatás formája: vissza nem térítendı, de minimis támogatás. A támogatás 

futamideje legfeljebb 24 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 10 millió Ft. A 

támogatás maximális intenzitása 95%.  

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az elıleg mértéke költségvetési szervek esetében a támogatási igény 100%-a, 

egyéb esetben 90%-a. 

 

8. Támogatható tevékenységek 

- iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele (ideértve a 

szabadalmi bejelentés elıkészítését, az oltalmi stratégia felállításával és 

értékelésével kapcsolatos tanácsadást, hazai és külföldi szabadalmi ügyvivı 

tevékenységét) 

- újdonságvizsgálat és szabadalomkutatás 

- hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmi bejelentés megtétele 

- hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalom fenntartása 

- iparjogvédelmi eljárás során az oltalomszerzéssel vagy hatályosítással 

kapcsolatosan felmerülı fordítási tevékenység 

- hazai és külföldi iparjogvédelmi hatóságok/bíróságok elıtti eljárások 

lebonyolítása 

- hazai és külföldi iparjogvédelmi jogviták rendezése 

 

9. Az elszámolható költségek 
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- az oltalomnak az elsı iparjogvédelmi hatóság által történı megadását 

megelızıen felmerülı valamennyi költség, ideértve a bejelentés 

elıkészítésével, benyújtásával és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, 

valamint az oltalom megadása elıtt az iparjogvédelmi oltalom megszerzése 

iránti eljárásban felmerülı költségeket (beleértve a támogatható 

tevékenységhez igénybe vett iparjogvédelmi szolgáltatások díját, 

iparjogvédelmi eljárási díjakat, illetékeket, fenntartási díjakat, az eljáró 

szabadalmi ügyvivı vagy ügyvéd munkadíját) 

- fordítási és egyéb eljárási költségek, amelyek az oltalom megszerzésével vagy 

hatályosításával kapcsolatban a hazai vagy nemzetközi az iparjogvédelmi 

hatóságok elıtti eljárások során merülnek fel 

- az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a felszólalási eljárás során az 

oltalomképességi feltételek fennállásának bizonyítása, illetve az oltalom 

érvényességének védelme kapcsán felmerülı költségek, akkor is, ha ezek a 

költségek az oltalom megadását követıen merültek fel 

- hazai és külföldi iparjogvédelmi jogviták rendezésével kapcsolatosan felmerülı 

illetékek, eljárási díjak (beleértve az eljáró jogi képviselı munkadíját) 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

- Bejelentett szabadalmak és egyéb iparjogvédelmi oltalmak száma (db) 

- Az eredményt hasznosító cégek és egyéb szervezetek száma (db) 

- Projektbe bevont szellemi alkotással kapcsolatos, megkezdett vagy létrejött 

hasznosítási ügyletek vagy K+F együttmőködések száma típus szerinti 

bontásban (db) 

- Projektbe bevont szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi eljárási 

cselekmények száma típus szerinti bontásban (db) 

 

3.3. Innovatív szerepl ık közti kapcsolatok meger ısítése 

 

3.3.1.  Tudás- és technológia-transzfer 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 
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A pályázat célja az innovatív vállalkozások szakmai ismereteinek bıvítése, a 

szakterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi tapasztalatok megismerése, 

alkalmazása, valamint ezek egymással történı megosztása az innovációs készség 

fejlesztése, minıségorientált termékek és szolgáltatások kialakítása érdekében. A 

javaslat célja továbbá, hogy fejlessze a vállalkozások K+F és innovációs készségeit, 

továbbá célkitőzés a szellemi alkotásokat létrehozó szervezeteknél a magas 

színvonalú technológia-transzfer elısegítése minıségi szolgáltatások biztosításával. 

 

2. Rendelkezésre álló forrás  

 A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

100 MFt, azaz százmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

A támogatott projektek várható száma: 6-10 db.  

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Támogatásra jogosult az technológia-intenzív tevékenységet folytató, jogi 

személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı kis- vagy középvállalkozás, 

amely vállalja, hogy a projektet – a rendezvényeken, képzésen vagy tanulmányúton 

történı részvétel kivételével – a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, 

telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni csak egyénileg lehet. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 12 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 30 millió Ft. A támogatás 

az összes elszámolható költség maximum 95%-át fedezheti. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az igényelhetı elıleg mértéke: 90%. 
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8. Támogatható tevékenységek 

Mőszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, innovatív szolgáltatások 

megvalósításához vezetı, azt megalapozó tevékenységek támogathatók. 

 

Csekély összegő (de minimis) támogatás: 

 

a) A szakterülethez kapcsolódó hazai és külföldi (csak európai) szakmai 

rendezvényeken, konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, 

egyéb szakmai rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel. 

 

b) Technológia-transzfer szolgáltatások igénybevétele: 

– projektgeneráló, projektfejlesztı szolgáltatás (pályázatírás nem támogatható); 

– döntés-elıkészítı mőszaki megvalósíthatósági tanulmány, kutatási és fejlesztési 

projektkoncepciók, termékfejlesztési és technológia-transzfer stratégia-készítési 

szolgáltatás; 

– a technológia értékesítési szolgáltatás technológia-transzfer hálózatok 

igénybevételével; 

– szellemi tulajdonvédelmi tanácsadási szolgáltatások; hazai és külföldi 

iparjogvédelmi bejelentéshez kapcsolódó szolgáltatások; 

– technológia jogi, spin-off és licencia tanácsadás; 

– technológiai tanácsadás, termelékenységi tanácsadás; 

– K+F+I kapcsolatteremtési, partnerkeresési szolgáltatás; 

– üzleti angyal tevékenyéggel és a kockázati tıkebefektetéssel kapcsolatos 

elıkészítı szolgáltatások, ezzel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; 

– technológiai audit szolgáltatás. 

 

c) Szellemi tulajdonjogok megvásárlása. 

 

d) A szakterülethez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus kiadványok beszerzése. 

 

e) A szakterülethez kapcsolódó új szakmai ismereteket (pl. modern gyártási 

technológiákról, automatizálásról stb.), minıségbiztosítási vagy innovációs 

ismereteket nyújtó hazai képzéseken, szakmai napokon történı részvétel. 
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f) Hazai vagy nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus 

adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja. 

 

g) Innovatív, technológia-intenzív vállalkozások legfeljebb két munkatársának 

szakterülethez kapcsolódó külföldi (csak európai) innovatív vállalkozásnál, 

szervezetnél, hazánkban hasznosítható tapasztalatszerzés céljából eltöltött 

munkavégzésének támogatása a periódus letelte után a régióba visszatérési 

kötelezettséggel (eközben a kiutazó itthoni munkaviszonya nem szőnhet meg). A 

tanulmányút hossza 3-6 hónap lehet. 

 

9. Az elszámolható költségek 

Elszámolható költségek közé kizárólag a projektek megvalósítása érdekében, a 

projekt futamideje alatt felmerülı személyi és dologi költségek tartoznak a 

számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. alapján. 

 

a) A szakterülethez kapcsolódó hazai és külföldi szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai 

rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel esetén a részvételi díj, a 

helybérlet és a kiállítás kapcsolódó költségei, az utazási- és szállásköltség, 

napidíj; 

 

b) Technológia-transzfer szolgáltatások (pl. technológiafigyelés stb.) díja; 

 

c) A szellemi termék bekerülési értéke; 

 

d) A szakterülethez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus kiadványok beszerzési 

díja (max. az elszámolható költségek 1 %-ig); 

 

e) Szakterülethez kapcsolódó új szakmai ismereteket (pl. modern gyártási 

technológiákról, automatizálásról stb.), minıségbiztosítási vagy innovációs 

ismereteket nyújtó képzéseken, szakmai napokon történı részvétel esetén a 

képzés/szakmai nap részvételi díja, utazási- és szállásköltsége; 
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f) Hazai vagy nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus 

adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja esetén a regisztrációs díj; 

 

g) A külföldi szakmai tanulmányúton lévı innovatív, technológia-intenzív 

vállalkozások legfeljebb két munkatársának személyi jellegő költségei, napidíj, az 

utazási- és szállásköltség; 

 

h) Projektmenedzsment költség: a projektmenedzsment személyi jellegő 

ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok a támogatott projektben 

végzett tevékenységük mértékéig és a projekt futamideje alatt összesen az 

elszámolható költségek maximum 5 %-áig; 

 

i) Könyvvizsgálói díjként a projektköltségekkel való elszámolásnál felmerülı 

számlaösszesítın szereplı ellenjegyzés díja számolható el. 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

– a programnak köszönhetıen kitőzött kutatás-fejlesztési, innovációs célok száma 

(db), 

– a projektnek köszönhetıen megvalósított kutatás-fejlesztési, innovációs projektek 

száma (db), 

– rendezvényeken való részvétel száma (db), 

– igénybevett technológia-transzfer szolgáltatások száma és értéke (db, Ft), 

– beszerzett kiadványok száma (db), 

– adatbázisokba regisztrált termékek vagy technológiák száma (db), 

– igénybevett képzések száma (db), 

– képzéseken résztvevı munkatársak száma (db), 

– tanulmányúton résztvevı munkatársak száma (db), 

– benyújtott iparjogvédelmi oltalmi bejelentések száma (db), 

– megkötött licenciaszerzıdések száma, 

– létesített más technológia-transzfer szolgáltatások száma.  
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3.3.2.  K + F együttm őködések 

 

1. Konstrukció indoklása, támogatás célja 

Vállalkozások, innovációs és kutatóközpontok új termékek, eljárások és 

szolgáltatások kifejlesztésére irányuló K+F tevékenységének ösztönzése, 

vállalkozások, innovációs és kutatóközpontok K+F együttmőködésének ösztönzése. 

  

2. Rendelkezésre álló forrás  

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

500 MFt, azaz ötszázmillió forint. 

 

3. A támogatásban részesül ı projektek várható száma 

A támogatott projektek várható száma: 20-25 db.  

 

4. A támogatásra jogosultak köre 

Az a jogi személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági 

társaság, amelyik vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régió területén bejegyzett 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá a Dél-alföldi 

Régióban bejegyzett non-profit szervezet, felsıoktatási intézmény, költségvetési 

vagy non-profit kutatóhely, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhely, illetve a 

felsoroltak konzorciuma. 

 

5. A támogatás formája, futamideje 

A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 

legfeljebb 24 hónap. 

 

6. A támogatás mértéke 

A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 30 millió Ft. 

Ha a kedvezményezett non-profit szervezet, felsıoktatási intézmény, költségvetési 

vagy non-profit kutatóhely, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhely, és a 

támogatást nem piaci tevékenységéhez kapja, akkor a támogatás nem minısül az 

Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami 

támogatásnak. A támogatás maximuma a projekt ráes ı elszámolható összes 
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költségének 95 %-a. Ez esetben a támogatott K+F projekt eredményeit 

diszkrimináció-mentesen kell a közösségi ipari szereplık rendelkezésére bocsátani. 

(pl. szaklapokban, interneten, stb.). 

 

Ha a kedvezményezett gazdasági társaság, vagy olyan támogatásra jogosult 

felsıoktatási intézmény, kutatóhely, non-profit szervezet, amely a támogatást piaci 

tevékenységéhez kapja, akkor a támogatást a 146/2007. (VI.26.) Korm. rendelet 3. §-

ának a) pontja szerinti K+F projekttámogatásként lehet nyújtani. A 146/2007 (VI.26.) 

Korm. rendelet 6. §-a alapján a K+F projekttámogatás esetén az egyes projektekhez 

nyújtott, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó, bármely támogatás 

intenzitása nem haladhatja meg az alábbiakban meghatározott mértékeket: 

 

i) ipari kutatásnál kisvállalkozás esetében 70% és középvállalkozás esetében 60%, 

KKV-nak nem minısülı egyéb támogatásra jogosult gazdálkodó szervezet esetében 

50 %; 

ii) kísérleti fejlesztésnél kisvállalkozás esetében 45% és középvállalkozás esetében 

35%, 

KKV-nak nem minısülı egyéb támogatásra jogosult gazdálkodó szervezet esetében 

25 %. 

A maximális támogatásintenzitás meghatározása szempontjából felsıoktatási 

intézmény, a költségvetési kutatóhely, valamint kincstári körbe tartozó vagy 

önkormányzati tulajdonú non-profit szervezet nem minısül KKV-nak, a többi 

kutatóhely és non-profit szervezet aszerint sorolandó be, hogy kis- vagy 

középvállalkozásnak minısül-e. 

Az i) és ii) pontban meghatározott intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig 

további 15 százalékponttal növelhetık 

a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább két 

egymástól független vállalkozás tényleges együttmőködésével valósul meg, és a 

következı feltételek teljesülnek: 

aa) egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 

70%-át viselnie, és 

ab) a projekt legalább egy KKV-val való együttmőködéssel jár együtt, 
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b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább egy 

vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmőködésével valósul meg és a 

következı feltételek teljesülnek: 

ba) a kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és 

bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek 

közzététele, amennyiben azok a szervezet által végzett kutatásból származnak; 

c) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a projekt eredményeit széles körben 

terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos 

és mőszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhetı adattárakban 

(adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt 

és szabad forráskódú szoftvereken keresztül. 

 

7. Az igényelhet ı elıleg mértéke 

Az elıleg mértéke költségvetési szervek esetében a támogatási igény 100%-a, 

egyéb esetben 90%-a. 

 

8. Támogatható tevékenységek 

a) önálló, vagy együttmőködés keretei között végzett ipari kutatás és kísérleti 

fejlesztés, 

b) prototípus elkészítése, illetve a vizsgálatához, minısítéséhez szükséges 

technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, 

c) speciális mérıberendezések, eljárások kifejlesztése, 

d) K+F know-how beszerzése, licencvásárlás, 

e) hazai és nemzetközi szabadalmi, használati- és formatervezési mintaoltalmi, 

valamint védjegyoltalmi bejelentés a projekt idıtartama alatt, 

f) szakértıi vagy tanácsadói szolgáltatás, amennyiben azokat a K+F tevékenységhez 

veszik igénybe, 

g) informatikai szolgáltatás igénybevétele, 

h) az elért K+F eredmények disszeminációja, 

i) a projekt megvalósításához szükséges kutatás-fejlesztés infrastrukturális 

hátterének megteremtése, 
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j) kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos, valamint kísérleti (pilot) 

rendszerek, mintaüzemek, tesztkörnyezetek kialakításához szükséges eszközök és 

berendezések biztosítása. 

A c) – i) pontban megjelölt tevékenységek csak az a) és b) pontban megjelölt 

projekttevékenység keretében támogathatóak. 

 

9. Az elszámolható költségek 

- Személyi jellegő költségek (bér+járulékok) 

- Egyéb mőködési kiadások, általános költségek, szolgáltatások költségei 

(dologi költségek, anyag jelegő ráfordítások) 

- Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

- Szellemi termékek beszerzése 

- Iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülı költségek 

 

10. A célok számszer ősítésére használt mutatószámok (indikátorok) 

- a program hatására létrejött együttmőködések száma (db), 

- támogatott vállalkozásokhoz kapcsolódó K+F, innovációs ráfordítás 

növekedése (millió Ft), 

- bejelentett tudományos, mőszaki eredmények száma (db), 

- kifejlesztett termék, technológia, és rendszer száma (db), 

- bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál (%), 

- együttmőködésekben részt vevı szervezetek száma (db), 

- elkészített prototípus, kísérleti berendezés, száma (db), 

- alkalmazott új szimulációs és teszt módszerek száma (db), 

- igénybe vett K+F szolgáltatás száma (db), a projekt megvalósításához 

beszerzett eszközök száma, és értéke (db, Ft). 


