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 PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS  
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

 

Pályázat azonosítója: VEKOP-2.1.7-15 

A pályázat célja: 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések 
elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I 
lehetőségeinek ösztönzése. 

Területi korlátozás: Budapesten vagy Pest megyében 

Pályázók köre: 
Mikro-, kis- és középvállalkozások (rendelkeznek; statisztikai állományi létszáma 
2015-ben min. 1 fő volt).  

Támogatható 
tevékenységek: 

I. Önállóan (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a): 
1. Kísérleti fejlesztés (a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, 
vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és 
felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása 
céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.) 
 
II. A fentebbi tevékenységhez kapcsolódóan: 
2. Eszközbeszerzés (új eszköz beszerzése), 
3. Immateriális javak beszerzése (szabadalom, oltalom, licenc; max. 10%), 
4. Kis- és középvállalkozások részére tanácsadás (max. 20%-os mértékben), 
5. Iparjogvédelmi tevékenység támogatása,  
6. Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás 
tevékenység támogatása,  
7. Projekt előkészítés (max. 5%), projektmenedzsment (max. 2,5%) és 
nyilvánossággal (max. 0,5%), közbeszerzéssel (max. 1%) kapcsolatos költségek 
támogatása. 

 
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. 

Rendelkezésre álló forrás: 6 milliárd Ft 

Támogatható pály. száma: 75-600 db 

Támogatás összege: 10-80 millió Ft (akik nem rendelkeznek min. 1 lezárt üzleti évvel 10-50 millió Ft.) 

Támogatási intenzitás: 25-100% támogatott tevékenységtől függően. 

Előleg: 75% (1 lezárt üzleti évvel már rendelkező vállalkozás esetén), 40% egyéb esetben. 

Pályázat benyújtása: 2016. június 13. – 2018. június 13. 

Kötelező vállalások: 

a) tesztelt prototípus létrehozása, 
b) Üzleti hasznosíthatóság (termék, technológia vagy szolgáltatás 

értékesítéséből származó árbevétel a fenntartási időszak bármely 2 egymást 
követő évében eléri a támogatás 30%-át). Csak piacravitel esetén kötelező 
(tanácsadás, kiállítás vagy immateriális javak és tárgyi eszközökre történő 
pályázat esetén). 
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Pályázati kiírás 
elérhetősége: 

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-217-15-prototpus-termk-technolgia-s-
szolgltatsfejleszts 
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