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Tudomány – Innováció Program
A Tudomány – Innováció Program célja:
Az innováció útján a gazdaság dinamizálása, a kkv szektor kiaknázatlan
K+F és innovációs (beleértve az adaptív innovációt is) lehetőségeinek
ösztönzése
Főbb programok:
• vállalatok komplex technológiájának támogatása
• az akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása.
• innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére
• képzés- és tartalomfejlesztés természettudományi vonalon

Keret: 72 milliárd Ft
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A magyar innovációs rendszer erősségei:
• A gazdaság nagyfokú nyitottsága;
• A különböző K+F+I támogatások portfólió gazdagsága;
• Magas színvonalú kutatási teljesítmények, jelentős eredmények a fizika,
matematika, biológia, kémia, klinikai orvostudomány és a mérnöki
tudományok területein;
• Viszonylag magas „kutatási termelékenység”. Az egy kutatóra jutó publikációk
száma és a publikációk idézettségi mutatókkal mért színvonala közelebb áll
az EU-átlaghoz, mint azt a finanszírozás mértéke sugallja;
• A tudomány-, technológia- és innováció-politika jogszabályi alapjai
megfelelőek;
• Az intézmények és a keretfeltételek gyorsan fejlődtek és jelenleg sok
tekintetben segítik az innovációt.
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Kihívások a hazai K+F+I területén
A K+F+I tevékenységek regionális kiegyenlítetlensége
Az innovatív kkv-k alacsony számaránya
Kevés a high-tech vállalkozás;
Kevés a globális piacon versenyképes termék, szolgáltatás;
Alacsony a nemzeti szintű K+F+I ráfordítás (a GDP 1,15%-a) és ezen belül a
vállalati K+F+I ráfordítás (46%);
• Nem megfelelő a K+F+I stratégiai együttműködés és a K+F+I eredmények
gyakorlati hasznosítása;
• A természettudományos és műszaki szakemberek száma alacsony (az EU15
átlagának egyharmada);
• Alacsony a szabadalmi aktivitás (a USPTO-nál az EU15 átlag 9%-a, EPO-nál
12%-a).
•
•
•
•
•
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A nemzeti innovációs rendszer
kormányzati irányítási rendszerének átalakítása
• A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2011. január 1-i hatállyal Nemzeti
Innovációs Hivatalként folytatja működését. A Nemzeti Innovációs Hivatal
kormányzatot segítő információs és elemző tevékenységet végez, javaslatokat
dolgoz ki az innováció politikára.
• A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére az ezt megelőzően kötött
támogatási szerződések tekintetében és az Alap kezelésében a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség lett az illetékes.
• Az alap működési logikája, hogy a vállalkozások innovációs járulékként befizetett
forrásait az állam kiegészíti, és pályázati rendszerben visszajuttatja azt a
gazdaság szereplőinek.
• A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működési irányelvét a Nemzeti
Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács határozza meg és a tanács
dönt a K+F+I stratégiai kérdésekről is.
• Az Alap programstratégiájáról és felhasználási tervéről a Kormány illetékes
dönteni. A költségvetési törvény külön fejezetében biztosítja a szükséges
forrásokat.
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A Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása
(GOP-2011-1.3.1.A)

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi
területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már
meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat
továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák.
Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására,
eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás
támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet
támogatást igényelni.
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A Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása
Kik pályázhatnak?
• Jogi személyiségű gazdasági társaságok,
• Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
• Szövetkezetek
feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, es nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatás összege és mértéke:
• A rendelkezésre álló forrás: 21 milliárd forint (100-1300 db)
• Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető,
legfeljebb 45%-os támogatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
• A pályázatok benyújtása 2011. március 01-től 2012. december 31-ig
lehetséges.
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A Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása
Támogatható tevékenységek:
a) K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:
aa) Kísérleti fejlesztés
b) Regionális beruházási támogatás:
ba) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
bb) Infrastrukturális es ingatlan beruházás
bc) Információs technológia fejlesztés
bd) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
c) Csekély összegű támogatás:
ca) Piacra jutás támogatása
cb) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
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A Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása
Vállalások:
• Árbevétel vállalás (a bázis árbevételhez képest a projekt befejezési évet követő 2
egymást követő üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a
támogatás 30%-át)
• Létszámtartás (az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem
csökkenhet a bázislétszám alá)
Biztosítékok köre, önrész, előleg:
• biztosíték nem szükséges,
• önrész csekély összegű támogatás esetében legalább 10%, a regionális
beruházási projektelemek esetében 25%,
• előleg legfeljebb 25%
Eljárásrend:
• egyfordulós eljárásrendben, szakaszos elbírálással
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A Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása
Kiválasztási kritériumok - Innovációs potenciál
Támogathatósági feltétel, hogy a vállalkozás a hat feltétel közül legalább egynek
megfeleljen, de maximum 5 szempont választható (min. 6 pont, max. 30 pont)

1.

A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a
műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú
végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aránya az
átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legalább 20% (6 pont)

2.

Iparjogvédelmi oltalom (megszerzett, vagy vásárolt, vagy bejelentett) (6 pont)

3.

A pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább 1db.,
15.000.000 Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzésére és üzembe-helyezésére
került sor a vállalkozásnál úgy, hogy a beszerzéshez, üzembe helyezéshez nem
vett igénybe vissza nem térítendő állami támogatást (6 pont)
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A Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása
Kiválasztási kritériumok - Innovációs potenciál
Támogathatósági feltétel, hogy a vállalkozás a hat feltétel közül legalább egynek
megfeleljen, de maximum 5 szempont választható (min. 6 pont, max. 30 pont)

4.

A pályázat benyújtását megelőző 2 évben a hatályos tevékenysége a TEAOR
’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEAOR ’08 szerint vagy
72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés) (6 pont)

5. A pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy
alkalommal K+F adókedvezményt igénybe vett (6 pont)
6.

A pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy
alkalommal kísérleti fejlesztést aktivált (6 pont)

13

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozások részére
(GOP-2011-1.3.1.C)

A kis ötletekben is nagy lehetőség, nagy erő rejlik, a kis- és közepes
vállalkozók számára itt az alkalom, hogy ehhez támogatást is nyerjenek.
Magyarországon sok vállalkozás végez az üzletszerű tevékenységéhez
kapcsolódóan vagy amellett termékfejlesztést.
Az Új Széchenyi Terv e pályázata segítséget nyújt az innovációs
eredmények hasznosításában, új megoldások meghonosításában.
A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának
bevezetése a termelés folyamataiba, és az elért innovációs eredmények
iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel
kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.
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Innovációs eredmények hasznosításának támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozások részére
Kik pályázhatnak?
• Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes
vállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.

A támogatás összege és mértéke:
• A rendelkezésre álló forrás: 27 milliárd forint (pályázatok várható száma a 2011-13.
évben: 3000-15000 db)
• Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb
65%-os támogatási mértékkel.

Mikortól lehet pályázni?
• A pályázatok benyújtása 2011. március 01-től 2012. december 31-ig lehetséges.
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Innovációs eredmények hasznosításának támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozások részére
Támogatható tevékenységek:
a) Munkatársak alkalmazása
b) Eszközbeszerzés
c) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
Kiválasztási kritériumok - Innovációs potenciál
A vállalkozás 15 feltétel közül legalább háromnak kell, hogy megfeleljen.
• K+F tevékenység, K+F adókedvezmény, kísérleti fejlesztés aktiválása
• akkreditált innovációs klaszter, GOP1/KMOP1.1/KTIA,
• felsőfokú statisztikai létszám 20%PhD alkalmazott,
• benyújtott, megadott iparjogvédelmi forma, vagy hasznosítási jog
• hozzáadott érték min. 3 millió Ft/fő, exportárbevétel min. 30%
• GOP2/KMOP1.2 és , hozzáadott érték min. 1 millió Ft/fő, export árb. min. 20%,
• legalább 1db., 15 millió Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzése és üzembehelyezése
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Innovációs eredmények hasznosításának támogatása
mikro-, kis- és középvállalkozások részére
Vállalások:
• Létszámtartás (az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem
csökkenhet a bázislétszám alá)
• Személyi jellegű ráfordítás (a projekt befejezési évet követő 2 egymást követő
üzleti évben a növekménye eléri 5%-ot a bázisévhez képest vagy átlagosan, vagy a
támogatás mértékét tekintve)
Biztosítékok köre, önrész, előleg:
• biztosíték nem szükséges,
• önrész elszámolható összköltségének 10%-at kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie (államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás is lehet)
• előleg nem lehetséges
Eljárásrend:
• egyfordulós eljárásrendben, folyamatos elbírálással
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A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív
start-up cégek létrehozásával
(NYDOP-1.1.1.C/-12)
A pályázati kiírás specifikus célja a természetes személyek piacképes, innovatív ötletei
gyakorlati megvalósításának támogatása a piacképes öletek demonstrációs/pilot
bevezetésének vagy piacra vitelének, és a menedzsment és a tőkebefektetés bevonási
kompetenciák fejlesztésének támogatásával.
A pályázati felhívás további kiemelt célja, hogy a projektek eredményeként létrejövő
innovatív start-up cégeket felkészítse kockázati tőke bevonására a további növekedés
elősegítésére.
· A projekt tárgyát képező innovációs tevékenység, ezen belül különösen az innovatív
ötlet, illetve piacképes termék/technológia/szolgáltatás kialakításához szükséges
technológiai fejlesztések elvégzése; pályázónál a projekt tárgyát képző tevékenységet
végző személy foglalkoztatásának támogatása – bérköltség formájában
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A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív
start-up cégek létrehozásával
(NYDOP-1.1.1.C/-12)
Olyan természetes személyek pályázhatnak, amelyek felsőfokú főiskolai vagy egyetemi
végzettséggel rendelkeznek.
Emellett az alábbi, legfeljebb 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, Magyarországon
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak:
· Egyéni vállalkozó (GFO 231)
· Egyéni cég (GFO 213)
· Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
· Betéti társaság (GFO 212)
Támogatás mértéke: 100% (6-9 millió Ft, előleg 25%)
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A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív
start-up cégek létrehozásával
(NYDOP-1.1.1.C/-12)
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A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív
start-up cégek létrehozásával
(NYDOP-1.1.1.C/-12)
A pályázónak 60 napnál nem régebbi szakmai ajánlást kell mellékelnie a pályázati anyagához, amely a
projekt műszaki-szakmai tartalmára vonatkozik.
- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletébenfelsorolt államilag elismert
felsőoktatási intézmények. Ebben az esetbenkizárólag az intézmény valamely tanszékvezetője által
kiállított ajánlásfogadható el.
- a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjai és kutatóintézetei. Ebbenaz esetben az intézmény jogi
képviseletére jogosult vezető tisztségviselőáltal kiállított ajánlás fogadható el.
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Ebben az esetben a hivatal általkiállított K+F minősítő határozat
fogadható el.
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Köszönöm a figyelmet!
pannonnovum@pannonnovum.hu
www.pannonnovum.hu
tel.: 94/501-418
92/630-331
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