Pályázat célja:

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások
körében.
A tervezett projektekkel szembeni elvárások:
a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal
rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás
kifejlesztésére irányuljanak;
b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy
szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

Kiknek szól?

Beadási határidők:

Milyen tevékenységre?

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz az alábbi ütemezés
szerint lehetséges:
1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30.
2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26
Pályázat benyújtása:
1. szakasz: 2021. július 26. 9 óra 00 perctől - 2021. augusztus 30.12 óra 00 percig
2. szakasz 2022. január 5. – 2020. január 31. 12. óra 00 percig

KAPCSOLATTARTÓ:
Lantos Zsuzsa
Miskolci Egyetem
Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóság
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
E-mail: zsuzsa.lantos@uni-miskolc.hu

Támogatást igénylők köre:
Önállóan és konzorciumi formában is pályázható azzal, hogy önállóan csak a Vállalati KFI részcél esetén nyújtható be támogatási
kérelem.
1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezetek,
3. Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek.
A támogatásban nem részesíthetők körét tekintse meg a Felhívás 1.2. Fejezetében!

Önállóan támogatható:
1. Kísérleti fejlesztés: projekt elszámolható költségének legalább 50%-a.
Önállóan nem támogatható:
2. Ipari kutatás,
3. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,
4. Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés.

Helyszín és időtartam
A projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség: 5 év. (Részletes információk a Felhívás 4. Fejezetében)
Budapest kivételével Magyarország egész területén.

A forrás
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Regionális kategória esetén min. 25%-os saját forrás szükséges. (További információ a Felhívás 7.2.Fejezetésben)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
vállalati KFI esetén min. 50 millió Ft, max. 400 millió Ft, konzorcium esetén min. 150 millió Ft
együttműködési KFI esetén min. 400 millió Ft, max. 1000 millió Ft
Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
További finanszírozással kapcsolatos információ a Felhívás 3.1. Fejezetében!

Kötelezettségvállalás
A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése
alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó
igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők.

A felhívás elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/node/73796#

