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Összefoglaló 
 

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 
2020-1.1.2-PIACI KFI pályázathoz 

 
 
 

Mi a célja a kiírásnak? 
Piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására, amelyek esetén 
teljesülnie kell, hogy: 
 

a. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező 
termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányulnak 

b. a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás 
üzletileg hasznosítható legyen. 

Mit jelent szoftverfejlesztés (termék), illetve szolgáltatásfejlesztés esetén? 
a. Új terméknek minősül a támogatást igénylő által megcélzott piacon még nem 

ismert termék. Szoftvertermékek esetében nem minősül új terméknek a 
rutinszerű szoftverfejlesztési tevékenység eredményeként előállított termék.  

b. Új technológiának tekintendő valamely termék előállításánál vagy 
szolgáltatás nyújtásánál alkalmazható, piacképes eljárás. Új technológiának 
minősül az a technológia, amely a technológia potenciális felhasználóinak 
körében eddig nem ismert, nem alkalmazott, vagyoni értéket képviselő, 
forgalomképes eljárás, vagy az a technológia, amely a termék előállításának 
vagy szolgáltatás nyújtásának folyamatában valamely feladatra eddig nem 
ismert megoldást nyújt.  

c. Új szolgáltatásnak tekintendő a szolgáltatótól független megrendelő 
megbízására, anyagi ellenszolgáltatás ellenében végzett tevékenység. Új 
szolgáltatásnak minősül a pályázó által megcélzott piacon még nem ismert vagy 
nem bevezetett szolgáltatás. 

 

Kik és milyen konstrukcióban pályázhatnak? 
Két program („A” és „B”) lesz elérhető, amelyek: 

• „A” program esetén önállóan és konzorciumi formában 
• „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be pályázat 

 
Preferáltak a Vállalkozások (Kft, Rt, stb.) konzorciumvezetőként és önállóan: 

- minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett 
beszámolóval rendelkeznek.  

- A projekt összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes 
(365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti 
árbevételénél.  

- A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a 
vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves 
beszámolója szerinti saját tőke összegénél.  

- A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem 
lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre 
vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 
100%-ánál. 

 
Partnerként: 

- Egyetemek, Kutatóintézetek maximum a teljes költség 35%-ig 
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Milyen tartalmú projekteket várnak? 
A projekteknek függetlenül attól, hogy termék vagy szolgáltatásfejlesztésre irányul 
rendelkeznie kell: 
- Probléma felvetéssel (lehet üzleti és technológiai egyaránt) 
- Technikai / technológiai újdonságtartalommal 
- Szakirodalmi hivatkozással és kitekintéssel 
- Eredményszempontú valós hatással – lehet egy piaci szegmens, de lehet tágabb 

iparági is 
 
Korábbi kiírásban az alábbi témák szerepeltek sikerrel (teljesség igénye nélkül): 
- intelligencia / tanuló algoritmus alapú M2M kereskedelmi rendszer fejlesztése és 

bevezetése turisztikai szempontból kiemelt eseményeken  
- Felhőalapú, mesterséges intelligenciát használó algoritmusok alkalmazása 

sugárterápiában 
- Automatikus gazdasági tartalomgyártás mesterséges intelligencia és tartalom 

feldolgozó robotok segítségével 
- Komplex, algoritmus-alapú, elektronikus lakossági hitelezési platform 
- Digitalizált, okosaukciós megoldás fejlesztése 
- Új, a legmagasabb munkabiztonsági követelményeknek megfelelő építőipari állvány-

rendszer fejlesztése, megvalósítása az Ipar 4.0 vívmányainak alkalmazásával 
- Egyedi gyártási- termeléskiszolgálási és logisztikai technológia megvalósítása, 

újszerű, kisszériában is költséghatékonyan termelő üzleti modellel és ipar 4.0 
szemléletű, magasan automatizált termelésirányítási rendszerrel 

Támogatási összegek, kategóriák 
 
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: 
„A” alprogramban 
- minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, 
- minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és maximum 400 millió Ft (önállóan 

benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt), 
 
„B” alprogramban 
- minimum 400 millió Ft és maximum 800 millió Ft. 
 

Elszámolható: teljes bérköltség, illetve eszközök, vásárolt szolgáltatások (pl. PM, kutatás-
fejlesztési tevékenység). 
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Bérköltség tervezése és elszámolása esetén az alábbi teljes ráfordítás tervezhető: 
 Maximális elszámolható költség összege 

(Ft/fő/hó) 
Kutató-fejlesztő  2 000 000 
Technikus  800 000 
Projektmenedzser  900 000 
Marketing munkatár 700 000 

 
 

NKFIH szakvélemény 
 
A pályázathoz ún. KFI szempontú szakpolitikai vélemény beszerzése szükséges 
(előzetesen), amelynek főbb szempontjai: 
 
- a projekt vezetőjének szakmai tapasztalatai, 
- a támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága, 
- a támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége, 
- a projekt szakmai tartalma, 
- a projekt költségvetésének megalapozottsága, 
- közvetett vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában 

(S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák 
valamelyikéhez. 

 
 

Pályázat és felkészülés életútja és időzítése: 
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