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Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés  

VEKOP-2.1.7-15 

A pályázat célja 

 
A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztése és az ezek eredményeként létrejövő 
innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalának segítése. A támogatás révén 
a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, 
amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új 
nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez. 
 

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
A pályázók köre 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások 

 amelyek esetében a projekt megvalósulásának helyszíne bejegyzett Közép-Magyarországi 
régióban lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet 

 konzorciumi formában pályázni nem lehet 

Kizáró okok 

- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív (amennyiben rendelkezik lezárt üzleti 
évvel) 

- amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti 
év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent (amennyiben rendelkezik lezárt üzleti évvel)  

- amely 50 millió forint feletti támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az 
elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy 
teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns) 

- amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a 
pályázat benyújtásának időpontjában 

- amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget  

- amely partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázat keretében, adott naptári évben már 
részesült támogatásban  

- amely pályázó a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) pályázat 
keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban 

- ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz 
 
Támogatható tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek köre 

 
1) K+F projekttámogatás 

 Kísérleti fejlesztés: 

- Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak bruttó bér járulék költsége 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek 

- Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló új eszközök amortizációs költsége a fejlesztés idejére 

- Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló immateriális javak (szabadalom, licenc stb.) 

hasznosítási jogok bekerülési értéke 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek köre 

 
1) Csekély összegű támogatás  

 Projekt előkészítési tevékenység: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

- Közbeszerzési költségek 

 Projektmenedzsment tevékenység: 

- Projektmenedzsment tevékenységet végző munkatárs(ak) bruttó bér és járulék 

költsége 

- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  
- Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

 Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei 

 Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői tanulmánykészítési szolgáltatás 

 Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai tervezési, formatervezési és 

fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez 

kapcsolódóan), árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele 

 Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység 

 Marketing és egyéb szolgáltatási költségek: 

- Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel költsége 

- Piacra jutáshoz kapcsolódóan: marketingeszközök, média-megjelenések 

 Egyéb szolgáltatási költségek: árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék 

szállítmányozási és biztosítási költségei 

 Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak költségei: 

- Marketing munkatárs bruttó bér és járulék költségei 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazás és szállás 
költség) 

 Általános rezsi költségek 

 
2) Regionális beruházás 

 Eszközbeszerzés: új, beruházás érdekében felmerült eszközök bekerülési értéke 

 Immateriális javak beszerzése 

 

3) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás 

 marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi 
tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja 

 
Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek 

1) A pályázat keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez 

a tevékenység támogatható. 

2) Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott költségeknek a projekt elszámolható költségeinek 

40%-át szükséges elérniük 

3) A kutatás-fejlesztésen belül a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át. 

4) Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

5) Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű 

ráfordítás tervezhető/számolható el. 
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6) A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

 

Egyéb, a költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek: 

 

Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható 

költségre vetítve 

Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó 

költségek 

10% 

Projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek 

(kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költsége)  

5% 

Közbeszerzési költségek 1% 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5% 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához 

kapcsolódó költségek 

0,5% 

Általános (rezsi) költségek 1% 

Tanácsadási szolgáltatások költsége 20% 

 

Kötelező vállalások 

1) Tesztelt prototípus létrehozása 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy 

piacra vihető terméket állít elő. 

 

2) Üzleti hasznosíthatóság 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, 

termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás 

értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási 

időszak bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 

30%-át 

 

A 2) pontban szereplő vállalások abban az esetben kötelezők, amennyiben a projekt keretében piacra 

vitelt is megvalósítanak, vagyis a következő tevékenységek valamelyike megvalósul: tanácsadás, hazai 

vagy külföldi kiállításon/vásáron való részvétel, regionális beruházás (eszközök és immateriális javak 

beszerzése). Amennyiben a projekt csak prototípus fejlesztését célozza, a 2) pont vállalása opcionális. 

 

Támogatás összege 

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

 Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti 

évvel az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, 

maximum 80 millió forint. 

 Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes 

üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint. 

 

Támogatás mértéke 
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Támogatási kategória Mikro- és 

kisvállalkozás 

Középvállalko

zás 

Kísérleti fejlesztés 45% 35% 

Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben: az eredmények 

terjesztése 

60% 50% 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 70% 

 

 

Regionális 

beruházási 

támogatás 

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, 

Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, 

Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, 

Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, 

Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, 

Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, 

Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, 

Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, 

Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, 

Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, 

Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, 

Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, 

Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, 

Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 

Tápióság, Tápiószele,Tápiószentmárton, 

Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, 

Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, 

Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, 

Verőce, Verseg és Zebegény településeken  

 

55% 45% 

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és 

Solymár településeken  

 

 

40% 

 

30% 

Budapest, és Pest megye 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet 25. §-ban fel nem sorolt 

települései 

 

0% 

 

70% 

 

0% 

 

60% Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott 

támogatás 

 

50% 

 

Fenntartási kötelezettség 

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 év. 

 

Előleg 

Jelen pályázat keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető maximális előleg mértéke: 

 legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt 

támogatási összegének 75%-a, 

 az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt 

támogatási összegének 40%-a. 
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Biztosítékok köre 

Az Irányító Hatóság a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt kockázatosságának 

függvényében, egyedi döntés keretében a támogatást igénylőt biztosíték nyújtására kötelezheti, ennek 

hiányában a 272/2014-es Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján a támogatást igénylő nem 

köteles biztosítékot nyújtani. 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

 

A pályázatok benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges. 

 

 


