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Eloszó

Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F
és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F
Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében végzett
regionális felmérésen alapuló tanulmány harmadik
alkalommal került kiadásra. Idén először az 52 válaszadó
hazai cég mellett négy közép-európai ország vállalatai
vettek részt a felmérésben (Lengyelország, Csehország,
Szlovákia és Horvátország), ami lehetőséget nyújt - az
évenkénti eredmények összehasonlításán túl - az
országok közti különbségek feltérképezésére is.
Az Európai Unió globális versenyképessége folyamatosan
gyengült a kutatás-fejlesztés és az innováció területén,
ezért konkrét célokat tűzött ki a K+F ráfordítások
növelése érdekében. Az EU 2014 és 2020 közötti
időszakra vonatkozó K+F fejlesztési politikája
szerint – Horizon2020 stratégia – az uniós szinten
elérhető K+F célú források több mint 50%-kal növekedni
fognak (81 milliárd euróra) a jelenlegi (2007-2013)
tervezési időszakhoz képest, és az a cél, hogy
Magyarország ebből minél nagyobb mértékben
részesüljön.
Az EU K+F célkitűzéseknek megfelelően Magyarország
is a teljes KFI stratégiája megújítását tűzte ki célul.
A Nemzeti Reformprogram vállalásai szerint
Magyarország 2020-ra a GDP-arányos K+F ráfordításokat
1,8%-ra, 2030-ra pedig 3%-ra tervezi növelni,
és az elkövetkező években számos olyan intézkedés
bevezetését sugallja a Kormány KFI Stratégiája, amely
segítheti ezen célok elérését.
A Deloitte felmérésének célja a fenti célkitűzések sikeres
elérése érdekében olyan szabályozási és támogatáspolitikai
környezettel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása,
ami a K+F területen érdekelt közép- és nagyvállalatok
véleményén és várakozásain alapszik. Remélem
érdekesnek és hasznosnak találja kiadványunkat.

Dr. Márkus Csaba
Igazgató
K+F és állami támogatások
Deloitte Zrt.
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A felmérés fontosabb
tanulságai
A Deloitte Zrt. 2013-as Vállalati K+F Felméréséből
egyértelműen kiderül, hogy a szabályozói környezet
kiszámíthatósága még mindig jelentősen befolyásolja
a hazai cégek K+F kiadásainak alakulását, de – a korábbi
évekkel ellentétben – már nem a legfontosabb
befolyásoló tényező. Emellett tisztán látszik, hogy
a hazai vállalatok K+F ráfordításainak mértékét
jelentősen ösztönzik a pályázati és más támogatási
lehetőségek is. A K+F-et érintő változások
csökkentésével és a pályázatok folyamatos és rendszeres
kiírásával tehát jelentős eredményt lehetne elérni
a vállalati K+F ráfordítások növelésében.
Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy
a versenytársak K+F tevékenysége egyre ösztönzőbb
hatású a vállalatok számára, és – az elmúlt évekhez
képest – ezen tényező jelentősége növekedett
a legdinamikusabban. Ugyanakkor az egyetemekkel
és kutatóintézetekkel való együttműködés egyre kevésbé
határozza meg a cégek K+F kiadásainak alakulását,
ami arra enged következtetni, hogy a közös K+F
projektekkel összefüggő konzorciális együttműködések
szükségessége nem befolyásolja jelentősen a vállalatok
K+F ráfordításainak mértékét.
Habár a pályázati támogatások iránti érdeklődés magas,
a K+F tevékenységgel foglalkozó cégeknek még mindig
csak egyharmada veszi igénybe ezt a lehetőséget.
A pályázói hajlandóság azonban nagyban javulna egy
kiszámíthatóbb támogatási naptár kialakításával,
ahol a kiírások hosszabb ideig lennének nyitva, ezzel
csökkentve a potenciális pályázók adminisztrációs
költségeit és időráfordítását egyaránt.
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A jelen felmérésben részt vett cégek számára kiemelten
fontos az elszámolható költségek körének bővülése
mellett, hogy a következő programozási időszakhoz
(2014-2020) kapcsolódóan lehetőség szerint már 2013
őszén kerüljenek kiírásra pályázati felhívások
(azaz ne alakuljon ki egy ún. „funding gap” a jelenlegi
és a következő programozási időszak között), és ezen
kiírások hosszú időn át (akár egész évben) legyenek
nyitva.
A 2012. február 1-je óta működő K+F minősítési eljárást
a válaszadók közel egyharmada nem, vagy nem
megfelelően ismeri. Habár jogszabályban formálisan
nem biztosított, de a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
által a gyakorlatban alkalmazott lehetőségeket
(pl. az elvi jelleggel felmerülő kérdésekben való
„állásfoglalás” kérésének lehetősége, a kérelem
benyújtása előtt a Hivatallal való konzultáció lehetősége)
a válaszadók döntő többsége kiemelten fontosnak ítélte
meg. Szintén célszerűnek tartanák, hogy a K+F
pályázatok olyan benyújtási határidővel és forráskerettel
kerüljenek kiírásra a jövőben, hogy reálisan legyen
lehetőség a minősítésre a K+F pályázati kiírásokra
benyújtani kívánt projektek esetében. Hasonlóan
támogatandó lenne, ha a különböző ágazatok K+F
tevékenységeire vonatkozó példákról, esetleg
a meghozott döntésekről (az üzleti és bizalmas
információkat megfelelően kezelve) nyilvánosan
hozzáférhető adatbázis kerülne kialakításra a jövőbeni
minősítési kérelmek elkészítésének és elbírálásának
megkönnyítése érdekében.

Megállapításaink

Kutatás-fejlesztési ráfordítások
Habár a felmérések mintaösszetétele valamelyest eltér
a korábbi évekéhez képest, az eredményekből kiderül,
hogy már 2012-ben is pozitív változás ﬁgyelhető meg
a kutatás-fejlesztési ráfordítások terén és ez a pozitív
trend várhatóan középtávon is folytatódni fog. Egyre
növekszik azoknak a cégeknek az aránya, akik
az elkövetkezendő években növelni tervezik K+F
kiadásaikat, ami középtávon még inkább igaznak
mondható. A válaszadók 43%-a szerint cégük K+F
kiadásai növekedni fognak 2012-höz képest
az elkövetkező 1-2 évben. Ugyanez az arány hosszabb
távon, 3-5 éves időszakra vizsgálva 59%-ra növekszik.
A pozitív változásokban nagy szerepe lehet az újabb
és nagyobb összegű K+F pályázati kiírásoknak,
amelyekre a következő években is számítanak
a vállalkozások.
Véleménye szerint hogyan alakulnak majd az Ön cégének K+F kiadásai?
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A három legfontosabb külső tényező, amelyek leginkább
befolyásolhatják a cégek K+F kiadásait az elkövetkező
év során: a többféle támogatási lehetőség biztosítása,
a támogatások mértékének növekedése és a szabályozói
környezet kiszámíthatósága. Az utóbbi annak ellenére,
hogy kritikus fontosságú, a K+F-et akadályozó
tényezőkön belül kevésbé hangsúlyos, mint a korábbi

évek felméréseiben. Az is jól látszik, hogy nagy igény
van a különböző pályázatokra és támogatásokra, mely
lehetőségek folyamatos biztosításával és a K+F-et érintő
változások mértékének csökkentésével jelentősen hozzá
lehet járulni a bizonytalanság és a korlátozó tényezők
csökkentéséhez, ezáltal pedig a K+F ráfordítások
folyamatos növekedéséhez.

Az alábbi külső tényezők milyen mértékben befolyásolhatják az elkövetkező év során a cég K+F kiadásainak alakulását?
(1-től 4-ig terjedő skálán, ahol az 1 „ az egyáltalán nem meghatározó tényezőket”, a 4 „a leginkább meghatározó tényezőket” jelöli)

Többféle támogatási lehetőség biztosítása (pénzbeli támogatás, adókedvezmény stb.)

2.8
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A támogatások mértékének növekedése
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A szabályozói környezet kiszámíthatósága
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A pénzbeli K+F támogatás előtérbe kerülése a K+F adókedvezményekkel szemben
Versenytársak K+F tevékenysége

2013
2012
2011

2.9

2.3
2.4

2.3

Egyetemekkel/kutatóintézetekkel kialakított jó kapcsolat és együttműködés
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A szellemi tulajdonjogok védelme
Egyéb tényezők
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3.2
3.2

2.6

1.9

A K+F szakemberek alacsonyabb költségei

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata fontos
megújuláson, fejlődésen ment keresztül az elmúlt
időszakban. A kutatóintézeteken és egyetemeken külön
kutatócsoportok alakultak, akik többek között
a külföldön dolgozó kutatók hazatérésén és itthon

3.1
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2.9
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Tapasztalt és képzett K+F szakemberek rendelkezésre állása

Egy közelmúltban bevezetett rendelkezés szerint
a doktori fokozattal (PhD) rendelkező kutatók alkalmazása
esetén az állam járulékkedvezményt biztosít a kutatókat
alkalmazó vállalkozások számára. Amennyiben – a tervek
szerint – ezt a kedvezményt kiterjesztenék a doktori
fokozattal nem rendelkező, kutatóként dolgozó
munkavállalók után ﬁzetendő járulékra is, várhatóan
a kedvező tendencia – miszerint a vállalatok K+F
kiadásait egyre kevésbé befolyásolják a szakemberek
költségei – a jövőben is folytatódna.
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tartásán is dolgoznak. Az egyetemekkel való
együttműködés fontosságát jól mutatja, hogy a vizsgált
cégek 60%-a együttműködik külső céggel, melyek közel
háromnegyede elsősorban egyetemek és tudományos
akadémiák. Az is jól látszik, hogy az egyetemekkel
és kutatóintézetekkel kialakított jó kapcsolat
és együttműködés egyre kevésbé jelent akadályozó
tényezőt a vállalatok számára.
Az elmúlt 3 évet vizsgálva elmondható, hogy 2011-hez
képest a vállalkozások K+F ráfordításait befolyásoló
tényezők közül abszolút értékben a versenytársak
kutatás-fejlesztési tevékenységének és a bővülő
támogatási lehetőségek iránti igény, mint külső
tényező súlya növekedett a leginkább 2013-ra.

Támogatások és adókedvezmények
A pályázati lehetőségekre vonatkozó erősödő
kommunikáció hatása jól látszik a támogatások ismertségén
és magasnak mondható a K+F adókedvezmények
ismertsége is. A társasági és a helyi iparűzési adóalap
csökkentését lehetővé tevő K+F adókedvezmények
a legismertebbek és a legtöbb cég által igénybevett
kedvezmények a különböző típusú K+F pályázatok
és adókedvezmények közül. A közvetlen brüsszeli
forrásból igénybe vehető K+F pályázati támogatások
(pl. az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja)
ugyanakkor a legkevésbé ismert és népszerű
támogatási lehetőségek közé tartoznak.
Támogatásokat és adókedvezményeket ismertsége és igénybevétele
A közvetlen K+F költségek levonhatók a magyarországi
társaságiadó-alapból
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48%
83%

Az Európai Unió társﬁnanszírozásával kiírt K+F
pályázati támogatások
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A magyarországi társaságiadó-alap csökkenthető
a kapott jogdíjak 50%-ával
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A legalább 100 millió forint elszámolható költségű,
alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló
beruházások alapján fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe
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Azon vállalatoknak, akik foglalkoznak K+F
tevékenységgel és a jövőben növelni szeretnék K+F
kiadásaikat, még mindig csak az egyharmada veszi
igénybe a pályázati támogatásokat. Ennek legfőbb oka,
hogy a cégek nehezen tudják nyomon követni
a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Ezen vállalkozások
pályázati hajlandóságára is kedvezően hatna,
ha a hasonló jellegű kiírások hosszabb ideig lennének
nyitva, szemben a különféle kiírások rövid ideig történő
rendelkezésre állásával, azaz egy kiszámíthatóbb
támogatási naptár alakulna ki csökkentve
az adminisztrációs terheket és költségeket is.

A 2014-től kezdődő programozási időszakban a kutatásfejlesztési pályázati-támogatási lehetőségekkel
kapcsolatban a vizsgált cégek kiemelten fontosnak tartják
az elszámolható költségek körének bővülését
(pl. legyen elszámolható az irodabérlet költsége).
Továbbá, a 2014-2020-as programozási időszakhoz
kapcsolódóan a cégek fontosnak tartják, hogy akár már
2013 őszén kerüljenek kiírásra pályázati felhívások és
egész évben, vagy az év nagy részében nyitva legyenek
(szemben a jelenlegi gyakorlattal, amikor a kiírás kerete
néhány hétre, esetleg néhány hónapra elegendő).
A válaszadók jelentős száma szintén fontosnak tartja, hogy
2013 hátralevő részében és a következő programozási
időszakban egyaránt legyenek források a KözépMagyarországon (Budapesten és Pest megyében)
tervezett vállalati kutatás-fejlesztésre is.

Azon válaszadók aránya, akik ismerik miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege, de a bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási stb. rendszereik nem tudják megfelelően kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez
kapcsolódó költségeket
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A K+F adókedvezmények igénybevételével kapcsolatban
meglehetősen magas azon válaszadók aránya, akik
ismerik magukat a kedvezményeket, de nem tudják
pontosan, hogy milyen tevékenység minősül K+F
tevékenységnek, illetve hogyan bizonyítható, hogy egy
adott tevékenység K+F jellegű (33%). Azon cégek aránya
is magasnak mondható, akik nem tudják, hogy milyen
módszerekkel kezelhetők a tevékenységek K+F
minősítésével kapcsolatos kockázatok (27%).
Ez arra enged következtetni, hogy ezen cégek nem,
vagy nem megfelelően ismerik például a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett K+F minősítési
eljárás nyújtotta lehetőségeket.
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Érdemes megemlíteni, hogy növekszik azon cégek
aránya, akik ugyan ismerik, hogy miként ítélhető meg
az egyes tevékenységek K+F jellege, de nem tudják
megfelelően kezelni és alátámasztani a K+F
tevékenységhez kapcsolódó költségeket, mert a cég
belső rendszerei (bevallási, költség-elszámolási,
munkaidő-elszámolási, stb. rendszerek) nem
megfelelőek erre.

A K+F minősítési eljárás
Magyarországon 2012. február 1-je óta a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (Hivatal) jogosult az egyes
vállalkozások jövőbeni kutatás-fejlesztési projektjeit
kérelemre minősíteni, amely döntés kötelezi a hatóságot
(így az adóhatóságot és – pályázati-támogatási projekt
esetében – a pályázati-támogatási intézményrendszert is).
Valószínűleg a Hivatal jelenlegi gyakorlatának korlátozottabb
ismerete miatt a válaszadók kiemelten hasznosnak
tartanák egyfajta elvi jellegű „állásfoglalás”, vagy
vélemény kérésének lehetőségét, valamint a minősítési
kérelem benyújtása előtt a Hivatallal való konzultáció
lehetőségét, amelyre – bár jogszabályban nincs rögzítve
– már most is van lehetőség.
Amennyiben a minősítési kérelem benyújtását követően
a tényállás tisztázásához szükséges adatok pótlására
nincs szükség, a kérelem megérkezését követő naptól
számított harminc napon belül a Hivatalnak meg kell
hoznia a kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozó
minősítést és gondoskodnia kell a döntés közléséről.
A cégek alapvetően elégedettek ezzel az ügyintézési
határidővel. A válaszadók 39%-a a harminc napot meg
nem haladó döntéshozatali időt tartja megfelelőknek
a minősítésről szóló érdemi döntés meghozatalára,
míg néhány válaszadó kivételével a 60 napon belüli
döntés is elfogadható a Hivatal tevékenységét ismerő
válaszadók döntő többsége számára.

A kutatás-fejlesztési pályázatok hosszabb benyújtási
határideje lehetővé tenné, hogy a cégek igényeinek
megfelelően a pályázati projektjeikre is kérhessenek - és
a beadási határidőn belül - kaphassanak K+F minősítést,
és ezt követően legyen még idő a pályázat benyújtására
is olyan benyújtási határidővel és forráskerettel, mely
lehetővé teszi, hogy a K+F minősítés során hozott
döntéseket a K+F pályázatoknál is fel lehessen használni.
A válaszadók véleménye szerint a különböző ágazatok
(szektorok) kutatás-fejlesztési tevékenységeire vonatkozó
példák rendszeres közzététele segíthetné a minősítési
kérelem előkészítését akár a jelenlegi módszertan
mellékleteként (pl. jellemzően milyen jellegű
tevékenységek minősülhetnek kutatás-fejlesztésnek
a pénzintézeti szektorban, stb.), valamint az eddig
meghozott hivatali döntésekről (rövidítve, a bizalmas
adatokat eltávolítva) nyilvánosan hozzáférhető adatbázis
kialakításával, ami segítséget nyújthat a minősítési
kérelmek összeállítása során.
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Közép-Európai Vállalati K+F
Jelentés
Funding Forecast" című kiadvány előrejelzése szerint a K+F
kiadások növekedése Európában alacsonyabb lesz, mint az
inﬂáció (1,5%), ezzel szemben a BRIC országokban 4-11,6%
körül várható). Annak érdekében, hogy meg tudja őrizni
innovátori szerepét a világgazdaságban, az Európai Unió arra
igyekszik ösztönözni a tagállamait, hogy oly mértékben
emeljék meg a K+F kiadásaikat, hogy azok 2020-ra meghaladják a bruttó hazai össztermék 3%-át. Érdemes megemlíteni,
hogy vannak olyan országok, amelyek már évekkel ezelőtt
elérték ezt a szintet, köztük Izrael (itt 2010-ben 4,4% volt a
bruttó hazai K+F kiadások arányát szemléltető GERD-mutató)
és Dél-Korea (ugyanez a mutatószám 2010-ben 3,74% volt).
Kína esetében a GERD értéke 2013-ban várhatóan 3,6% lesz.

Előszó
A Deloitte K+F és állami támogatások üzletágának
világviszonylatban több mint 700 szakértője egytől egyig
arra törekszik, hogy hatékonyan támogassa ügyfelei K+F
tevékenységét. Szakirányú tapasztalatunkat, illetve az
egyes országok szabályozói környezetével kapcsolatos
ismereteinket felhasználva rendszeresen készítünk globális
felméréseket, elemzéseket, jelentéseket és ajánlásokat,
melyekkel célunk, hogy végső soron hozzájáruljunk a K+F
rendszerek hatékonyságának növeléséhez. A globális
gazdaságon belül a regionális piacok között számos
különbség mutatkozik, ami azt jelenti, hogy
a K+F tevékenység ösztönzésére szolgáló eszközöket
a helyi körülményekhez kell igazítani. Ezért úgy
döntöttünk, hogy regionális szemszögből is megvizsgáljuk
a cégek K+F tevékenységét.
Nagy örömömre szolgál, hogy megoszthatom Önnel első
regionális K+F felmérésünk eredményeit, melynek
elkészítéséhez 233, feltételezhetően K+F tevékenységet
is folytató közép-európai cég képviselőit kerestük meg
a térség öt országából (Csehországból, Horvátországból,
Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából).
Az idei felmérés egy, a jövőben évente megjelenő
felméréssorozat első kiadása, amelyet a későbbiekben
a közép-európai térség nagy részére ki szeretnénk terjeszteni,
ezáltal az évek során a piaci tendenciákat is vizsgálni tudjuk majd.
A kutatás, a fejlesztés és az innováció (K+F+I) globális
szinten a versenyképesség javításának fő mozgatórugói.
Európa helyzete egyre inkább romlik a BRIC országokhoz
hasonlóan gyors növekedést produkáló országokkal
szemben (a "The 2013 R&D Magazine/Battelle Global R&D

Az állami K+F kiadások és az üzleti szektor K+F kiadásai
(BERD) közötti egyensúly megtalálása az egyik legnagyobb
kihívás, amellyel a közép-európai térségnek meg kell
birkóznia, hiszen a nyugati gazdaságoktól eltérően a
közép-európai országok jóval többet költenek kutatásra és
fejlesztésre, mint a vállalkozások (uniós átlagban a BERD
mutató a GERD értékének 55,5%-a, míg Lengyelországban
a 24,7%-a, Szlovákiában a 33,9%-a, Horvátországban
a 38,2%-a, Csehországban a 46,9%-a, Magyarországon
pedig a 47,5%-a). Ha ehhez hozzávesszük, hogy a BERD
szintje reálértéken számítva viszonylag alacsony, akkor
látható, hogy valóban sürgető feladat az üzleti szektor K+F
kiadásainak emelése. Az egyes országok eltérően
használják fel a közvetlen és közvetett támogatásokat.
A közvetlen (állami támogatásként nyújtott) és a közvetett
(adókedvezmények formáját öltő) K+F támogatások közötti
optimális egyensúly országonként eltérő, hiszen a két
eszköz más-más piaci problémára jelent megoldást,
és különböző K+F tevékenységeket ösztönöz.
A felmérés révén választ kaphatunk arra, hogy a jelenlegi
szabályozói környezet megfelelően ösztönzi-e a vállalkozásokat, hogy K+F tevékenységet végezzenek,
továbbá arra is, hogy milyen változtatásokat lenne
célszerű végrehajtani a K+F tevékenységek hatékonyságának,
értékének és terjedelmének növelése érdekében.
Őszintén remélem, hogy kiadványunk az Ön számára is
hasznosnak fog bizonyulni, és Önt is ösztönözni fogja a változásra.
Üdvözlettel:

Magdalena Burnat - Mikosz
Partner,
a Deloitte K+F és állami támogatások
üzletágának közép-európai vezetője
Közép-Európai Vállalati K+F Jelentés 2013
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A legfontosabb piaci
tendenciák
A vizsgált vállalkozások túlnyomó többsége (88%-a)
nyilatkozott úgy, hogy kutatás-fejlesztésre is költenek.
A cégek mintegy 78%-a számít arra, hogy K+F kiadásaik
az elkövetkezendő 1-2 évben a 2012-es szinthez képest
változatlanok maradnak vagy emelkedni fognak,
és ugyanilyen arányban voltak azok is, akik ugyanígy
vélekedtek a középtávú (a következő 3-5 évet érintő)
kilátásokról is.
Minden egyes országról elmondható, hogy leginkább
az befolyásolja a K+F kiadásokat, hogy hány típusú
kedvezmény vehető igénybe, illetve mekkora összegű
támogatás áll rendelkezésre. Mindegyik országban
alkalmazzák mindkét eszközt (az adókedvezményeket
és az állami támogatásokat). Horvátországra,
Magyarországra és Szlovákiára egyaránt igaz, hogy ha
nagyobb hangsúlyt helyeznének a pénzalapú támogatásokra, mint az adókedvezményekre, akkor a cégek
többet költenének kutatás-fejlesztésre. A jelek szerint
Lengyelországban és Csehországban inkább az
adókedvezményeket részesítik előnyben.
A felmérésben részt vett cégek több mint 25%-a azért
nem vesz igénybe adókedvezményeket, mert
bizonytalanok abban, hogy az adóhatóság hogyan kezeli
a K+F költségeket. Ez arra enged következtetni, hogy
vagy a cégek nincsenek tisztában a kutatás-fejlesztési
tevékenységek feltételeivel az adott iparágban, vagy
a szabályozói környezet túl bonyolult és zavaros.
Ugyanakkor a cégek 25%-a kizárólag azért nem vesz
igénybe K+F pályázati támogatásokat (bár ismerik
a lehetőségeket), mert nincs kapacitásuk arra, hogy
folyamatosan ﬁgyeljék a pályázati lehetőségeket.
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A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy a vállalkozások
alig 1%-a érdeklődik jobban a kedvezményes
hitellehetőségek iránt, mint a pénzalapú támogatások
iránt, ez pedig azért is különösen aggasztó, mert az EU
tervei szerint az államok a 2014 és 2020 közötti
időszakban sokkal több hiteljellegű támogatást
nyújtanának, mint pénzalapú támogatást.
A vállalkozások közel 65%-a külső cég bevonásával végzi
K+F tevékenységét. Ez az eredmény összhangban van
azokkal az EU-s és állami intézkedésekkel, amelyek a
magánszektor cégei, valamint a magánszektor és a
tudományos intézmények közötti együttműködést és
tudásmegosztást próbálják ösztönözni.

Megállapítások

K+F deﬁníciója
Mit tekintenek a cégek kutatás-fejlesztésnek

Új termékek, folyamatok, illetve szolgáltatások kifejlesztése

88%

A piac szempontjából fontos innováció, illetve áttörés

81%

Meglévő termékek, folyamatok, illetve szolgáltatások fejlesztése

67%

Civil szervezetekkel (egyetemekkel, intézetekkel,
alapítványokkal stb.) közösen megvalósított tudományos projekt

53%

A cégcsoporthoz tartozó más vállalkozásokkal közösen megvalósított tudományos
projekt, amelyek célja termékek, folyamatok, illetve szolgáltatások fejlesztése

49%

Tudományos intézetekkel való együttműködés

42%

Harmadik fél által nyújtott K+F szolgáltatások igénybevétele,
illetve harmadik fél által létrehozott szellemi termékek megvásárlása
Meglévő termékek, folyamatok, illetve szolgáltatások
rutinjellegű módosítása

25%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A felmérésben részt vevő mindegyik országra igaz, hogy
a megkérdezett cégek többsége szerint K+F
tevékenységnek minősül az új termékek, folyamatok
és szolgáltatások kifejlesztése (87,6%), a jelentős piaci
innovációk és áttörések megvalósítása (80,7%), valamint
meglévő termékek, folyamatok és szolgáltatások
továbbfejlesztése, feltéve, hogy ezeket az adott cég
önállóan hajtja végre. Ez alól egyedül Magyarország
jelent kivételt, ahol a termékek, folyamatok és
szolgáltatások továbbfejlesztését célzó tudományos
projektek más szervezetekkel közösen történő
megvalósítása több válaszadó (62,5%) szerint minősül
kutatás-fejlesztésnek, mint a meglévő termékek,
folyamatok és szolgáltatások továbbfejlesztése (60,4%).
Meglepő módon a cseh válaszadók 50%-a szerint
kutatás-fejlesztésnek számít a meglévő termékek,
folyamatok és szolgáltatások rutinjellegű módosítása,
más országokban viszont (az OECD és az EU meghatáro-

zásaival összhangban) nem osztják ezt a véleményt
– olyannyira, hogy Magyarországon és Horvátországban
senki sem jelölte meg ezt a válaszlehetőséget.
A közép-európai átlagnál jóval több lengyel cég szerint
tekintendő K+F tevékenységnek a tudományos projektek
non-proﬁt szervezetekkel közösen történő megvalósítása
(70,7% az 52,8%-kal szemben), a tudományos
szervezetekkel való együttműködés (61% a 41,6%-kal
szemben), valamint a külső K+F szolgáltatások, illetve
más gazdálkodók szellemi termékeinek megvásárlása
(56,1% a 25,3%-kal szemben). A lengyel jogszabályok
értelmében a külső megvalósítású K+F projektek
eredményeinek megvásárlása K+F tevékenységnek
minősül, ez pedig magyarázatul szolgálhat arra,
hogy miért ebben az országban volt a legmagasabb
ez az arány. Az eredmények tükrében Horvátország
az az állam, ahol a tudományos szervezetekkel való
együttműködést a legkevésbé értékelik K+F tevékenységként
(a megkérdezettek 13%-a szerint minősül annak, míg
a régió egészére nézve ugyanez az érték 41,6%).
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K+F kiadások
A megkérdezett cégek 88%-a nyilatkozott úgy, hogy költ
kutatás-fejlesztésre. Az arány Horvátországban (90%),
Csehországban (90,4%) és Szlovákiában (91,9%) haladja
meg az átlagot. A magyar cégek közel 10%-kal
elmaradnak az átlagtól (79,2%); ez azért is érdekes,
mert Magyarországon a K+F kiadások összege
(2011-ben a GDP 1,21%-a) magasabb volt,
mint például Lengyelországban (0,77%).
Lengyelország az egyetlen olyan ország, ahol a válaszadók
egyike sem volt teljesen biztos abban, hogy a cégük NEM
költ kutatás-fejlesztésre, míg 12%-uk vagy nem tudta
a választ, vagy úgy nyilatkozott, hogy a téma nem
releváns a cég számára. Emögött az is állhat, hogy
Lengyelországban arra sem ösztönzik a vállalkozásokat,
hogy legalább elkülönítve jelenítsék meg az ilyen irányú
költségeiket. Emiatt sok cégvezető nincs tisztában a K+F
jellegű, illetve egyéb ráfordításaik egymáshoz viszonyított
arányával. Szlovákiában váratlanul magas (47,4%) azon
cégek aránya, amelyek az árbevételük több mint 10%-át
fordítják kutatás-fejlesztésre; ugyanez az arány a többi
országban jóval alacsonyabb, 3,7% és 22% között
mozog. A legnagyobb számban (35%) azok a cégek vannak,
amelyek árbevételük 1-5%-át költik kutatás-fejlesztésre.
Az egyes országok között jelentős eltérések mutatkoznak
ebben a tekintetben:
• A horvát válaszadók közel 30%-a nem volt
tisztában azzal, hogy a cégük árbevételének hány
százalékát tették ki a K+F kiadások, míg
22,2%-uk azt állította, hogy náluk 1-3% között
volt ez az arány
• Csehországban a megkérdezettek 25.5%-a
esetében 3-5% a K+F kiadások aránya
• A magyar válaszadók 28,9%-a költ 1%-nál
kevesebbet kutatás-fejlesztésre
• Lengyelországban a cégek 30,6%-a költi
árbevételének 1-3%-át kutatás-fejlesztésre.

A megkérdezettek közel 78%-a véli úgy, hogy a K+F
kiadások szintje a következő egy vagy két évben
változatlan marad vagy emelkedni fog, és ugyanennyien
vélték úgy, hogy ez 3-5 éves időtávra is igaz lesz.
A vizsgált országok mindegyikében hasonló arányok
ﬁgyelhetők meg. Átlagosan a cégek 10,3%-a nem tervez
semmilyen K+F kiadást a következő egy vagy két évben,
Magyarországon azonban ez az arány a 20%-ot
is meghaladja. Lengyelország az egyetlen olyan állam,
ahol minden olyan válaszadó, akinek cége kutatásfejlesztésre is költ, azt nyilatkozta, hogy legalább akkora
K+F kiadással számolnak, mint 2012-ben – ezzel
szemben Szlovákiában voltak a legtöbben (11,3%), akik
kevesebbet terveznek költeni kutatás-fejlesztésre, mint
jelenleg, ugyanakkor azoknak az aránya is Szlovákiában
a legalacsonyabb (4,8%), akik egyáltalán nem számolnak
K+F kiadással. Az eredmények azért is rendkívül
érdekesek, mert a vizsgált országok legtöbbje éppen
gazdasági válságon megy keresztül. A jelek szerint tehát
a gazdasági visszaesésnek nincs kihatása a K+F
kiadásokra.

K+F kiadások és azok százalékos aránya az árbevételhez viszonyítva 2012-ben
2%
16%

Nem tudom

2%
24%

Nem
10%

Kevesebb mint 1%
1-3%
15%

Igen
88%

3-5%
5-10%

8%

Több mint 10%
14%

14

21%

Nincs válasz

Minden egyes országról elmondható, hogy leginkább
az befolyásolja a K+F kiadásokat, hogy hány típusú
kedvezmény vehető igénybe, illetve mekkora összegű
támogatás áll rendelkezésre. A szlovák cégek körében,
amelyek az eredmények alapján a legtöbbet költik
kutatás-fejlesztésre, a legfontosabb szempont a szakképzett
K+F munkaerő megléte (83,9%). Magyarországon
és Horvátországban a szabályozói környezet stabilitása
kiemelt jelentőséggel bír a cégek számára; a válaszadók
mintegy 73%-a jelölte meg ezt a lehetőséget, miközben
a regionális átlag 51,9%, a legalacsonyabb arány pedig
36,6% volt (Lengyelországban). Horvátországra,
Magyarországra és Szlovákiára egyaránt igaz, hogy
ha nagyobb hangsúlyt helyeznének a pénzalapú
támogatásokra, mint az adókedvezményekre, akkor
a cégek többet költenének kutatás-fejlesztésre. A jelek
szerint Lengyelországban és Csehországban inkább
az adókedvezményeket részesítik előnyben. Lengyelország
számára ez azt jelenti, hogy a cégek ösztönzéséhez
jelentősen át kellene alakítani a jogszabályi környezetet,
hiszen ott jelenleg szinte semmilyen adókedvezmény nem
jár azért, ha egy cég K+F tevékenységet végez.
Ami Csehországot illeti, az eredmények egyértelműen
arra utalnak, hogy a cégeknek megfelel a jelenlegi
szabályozás, ugyanakkor felfoghatók az EU-s támogatási
rendszer kritikájaként is, amely a visszajelzések alapján
rendkívül szubjektív és korrupcióra ad lehetőséget.

Úgy tűnik, a helyzet Szlovákiában a legbonyolultabb:
bár tervben van az adókedvezmények rendszerének
bevezetése, a pénzalapú támogatások szűkössége
igencsak megnehezíti szlovák cégek dolgát. Ez is alátámasztja, hogy a két rendszer (az adókedvezmények és az
állami támogatások) egyidejű alkalmazására van szükség.
Elemzők kimutatták, hogy a K+F adókedvezmények nem
egy adott iparágat, cégcsoportot vagy projektet céloznak
meg, hanem inkább a potenciálisan K+F tevékenységet
végző vállalkozásokat, és elsősorban a rövid távú
alkalmazott kutatást ösztönzik. Az állami támogatások
rendszerint olyan konkrét projektekre irányulnak, amelyek
az állam szerint a társadalom számára értéket teremtenek;
céljuk a kockázatosabb, hosszabb távú kutatási projektek
ﬁnanszírozása, és a támogatások odaítélése önkényes
kormányzati döntésektől függ.1
Horvátországban és Szlovákiában a cégek többet
költhetnének kutatás-fejlesztésre, ha megfelelően
ki lenne alakítva a szellemi termékek jogi védelmének
rendszere. A legtöbb országban a cégek nagy része
szerint az egyetemekkel, illetve kutatóintézetekkel való
együttműködés nem fontos tényező a K+F kiadások
növelése szempontjából – Szlovákiában ezzel szemben
a válaszadók több mint fele ezt fontos szempontnak
tartja, ami annak is betudható, hogy a cégek kevés K+F
szakértőt alkalmaznak.

Az alábbi külső tényezők milyen mértékben befolyásolhatják az elkövetkezendő évben a cég K+F kiadásainak alakulását?
Külső tényezők amelyek befolyásolhatják a cégek K+F kiadásainak alakulását
(0-no inﬂuence, 3-highest inﬂuence)
2,22

Többféle támogatási lehetőség biztosítása
2,00

A támogatások mértékének növekedése

1,92

Tapasztalt és képzett K+F szakemberek rendelkezésre állása
1,67

A pénzbeli K+F támogatás előtérbe kerülése a K+F adókedvezményekkel szemben

1,61

A szabályozói környezet kiszámíthatósága
1,44

A K+F szakemberek alacsonyabb költségei

1,42

Egyetemekkel/kutatóintézetekkel kialakított jó kapcsolat és együttműködés

1,36

Versenytársak K+F tevékenysége

1,29

A szellemi tulajdonjogok védelme

1,14

Egyéb tényezők
0

1

0.5

1

1.5

2

2.5

Forrás: R&D tax incentives: rationale, design, evaluation, OECD, 2010. november.
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A támogatások és kedvezmények ismerete
Arról is megkérdeztük a válaszadókat, hogy mennyire
ismerik az országukban igénybe vehető támogatásokat,
illetve kedvezményeket. A vizsgált országok mindegyikére
igaz, hogy a vállalkozások leginkább az EU által társﬁnanszírozott támogatási lehetőségeket ismerik. Ez alól
Szlovákia jelenti az egyetlen kivételt, ahol az uniós
támogatások és az állami K+F támogatások ugyanannyira

ismertek. Abban már jelentősebb a különbség, hogy
mennyien ismerik és ténylegesen mennyien veszik igénybe
az egyes támogatási formákat.

A K+F támogatások és adókedvezmények
felhasználása
A felmérésben részt vett cégek több mint 25%-a azért
nem vesz igénybe adókedvezményeket, mert bizonytalanok
abban, hogy az adóhatóság hogyan kezeli a K+F
költségeket. Ez arra enged következtetni, hogy vagy
a cégek nem ismerik a kutatás-fejlesztési tevékenységek
feltételeit az adott iparágban (a megkérdezettek 23%-a
nincs tisztában a K+F tevékenységek minősítésének
folyamatával), vagy a szabályozói környezet túl bonyolult
és zavaros (a válaszadók 18%-a szerint a jogszabályok
nem egyértelműek). A megkérdezettek 25,3%-a
nyilatkozott úgy, hogy nem ismerik az elérhető K+F
adókedvezményeket; ugyanez az arány Magyarországon
33%, Szlovákiában pedig 45%. Ez utóbbi érték nem
meglepő, hiszen a szlovák jogrendszerben jelenleg
nincsenek ilyen jellegű adókedvezmények.

A válaszadók 21%-a szerint a cégek által házon belül
végzett K+F tevékenység után nem jogosultak
adókedvezményre, ami azért is váratlan eredmény, mert
a legtöbb országban a K+F minden területét támogatják
– meglehet, hogy időnként csak kis mértékben,
de legalább nincsenek kivételek. Ha ehhez hozzávesszük,
hogy a cégek 19%-a nem tudja kezelni a K+F adókedvezményekre való jogosultsággal kapcsolatos kockázatokat,
míg a cégek 13%-ának beszámolási rendszerei nem
felelnek meg az adókedvezmények igénybevételéhez
szükséges feltételeknek, akkor látható, hogy számos
vállalkozás olyan okok miatt nem igényel kedvezményeket, amelyek rendszerint könnyen elháríthatók,
akár külső segítséggel, akár a kedvezményeket nyújtó
hatóságokon keresztül, személyre szabott megoldásokkal.

A cégek véleménye a K+F adókedvezményekről
Nem igazán ismerem az adóhatóság álláspontját a K+F költségeket illetően,
ezért kockázatosnak tartom ezen adókedvezmények igénybevételét

28%

Nem igazán ismerem a K+F adókedvezményeket
Ismerem a K+F adókedvezményeket, de nem tudom pontosan, milyen tevékenység
minősülhet K+F tevékenységnek, illetve hogyan bizonyítható, hogy egy
adott tevékenység K+F jellegű (K+F tevékenységek minősítése)
Tudomásom szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények igénybe
vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet
Nem tudom, hogy milyen módszerekkel kezelhetők a tevékenységek
K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok
A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem egyértelműek,
és túl nagy kockázatot jelentenek a cég számára
Tudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege, de a bevallási/
költségelszámolási/munkaidőelszámolási stb. rendszereink nem tudják megfelelően
kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket
Egyéb
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A vizsgált országok közül négy országban (Horvátország
kivételével, ott ugyanis nincsenek pénzalapú K+F
támogatások) megállapítható, hogy a cégek 30,5%-a
ismeri és igénybe is veszi a K+F állami támogatásokat.
A megkérdezettek 24,5%-a ismeri ugyan a támogatási
programokat, de nem tudja nyomon követni a pályázati
lehetőségeket, és így végeredményben kapa citáshiány
miatt nem tud pályázni. Rengeteg olyan cég van (21,9%),
amely nincs tisztában a K+F támogatások megpá-

lyázásának folyamatával. Ez rendszerint azt jelenti, hogy
a megfelelő lehetőségek felkutatása, illetve a pályázatok
benyújtása jelent gondot. A felmérés egyik fontos megállapítása , hogy a vállalkozások mindössze 1%-a érdeklődik
jobban a kedvezményes hitellehetőségek iránt, mint
a pénzalapú támogatások iránt, ez pedig azért is különösen
aggasztó, mert az EU tervei szerint az államok a 2014
és 2020 közötti időszakban sokkal több hiteljellegű
támogatást nyújtanának, mint pénzalapú támogatást.

A cégek véleménye a K+F állami támogatásokról
31%

Ismerem a K+F pályázati támogatásokat, és megfelelően igénybe is veszem őket
Ismerem a K+F pályázati lehetőségeket, de a cégnek nincsenek megfelelő
erőforrásai a K+F pályázati lehetőségek, illetve az esetlegesen sikeres
pályázat(ok) nyomon követésére
Nem ismerem igazán a K+F pályázati támogatásokat

25%
22%
19%

A cég előnyben részesíti a pénzbeli támogatást a hitelfelvétellel szemben
Ismerem a K+F pályázati lehetőségeket, de a cég (potenciális)
K+F projektjeivel nem pályázok

16%
6%

Egyéb
A cég számára kedvező pályázati kiírások más partnerek bevonását (konzorcium)
igénylik, de a K+F projektünk jellege, illetve üzleti érdekeink nem teszik
lehetővé, hogy külső cégekkel ily módon együttműködjünk
A cég előnyben részesíti a hitelfelvételt a pénzbeli támogatással szemben

4%
1%
0%

Arra a kérdésre, hogy miért nem pályáznak támogatásra
a válaszadók a leggyakoribb indokként a bürokráciát és
a pályázati folyamat bonyolultságát említették, de gyakori
válasz volt az is, hogy csak olyan fejlesztési projektjeik
voltak, amelyek nem felelnek meg a pályázati feltételeknek.
Viszonylag sok magyar cég (a válaszadók 35,7%-a,
miközben a regionális átlag 12%) állította azt, hogy
a pályázati feltételek túl szigorúan kezelik a K+F projektek
esetleges változásait, illetve a projektekkel kapcsolatos
bizonytalanságot, ez pedig összhangban van azzal, ahogy
a magyar cégek nyilatkoztak arról, hogy szerintük mely
külső tényezők befolyásolják leginkább a K+F kiadásokat
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(a szabályozói környezet stabilitása). Pozitív eredmény, hogy
elsősorban nem azért nem pályáznak a cégek, mert nem
tudják megfelelően kezelni a K+F projektekben rejlő
bizonytalanságot, ugyanis általában ez jelenti a legnagyobb
kihívást a cégek számára. Az viszont aggodalomra ad okot,
hogy néhány kevésbé problematikus terület (például
az adminisztráció és a pályázati feltételek megismerése)
ennyire komoly akadályt gördít a régió vállalkozásai elé.
A jelek szerint Magyarországon és Szlovákiában vannak
leginkább olyan törvények, amelyek a cégek igényeire
vannak szabva, hiszen a megkérdezettek kevesebb mint
10%-a véli úgy, hogy a pályázati feltételek nincsenek
összhangban a projektek jellemzőivel.

Miért nem pályáznak támogatásra a cégek?
A pályázati feltételek nincsenek összhangban a projekt jellemzőivel

26%

A pályázati folyamat túlságosan is bürokratikus és bonyolult

26%
14%

Nem tervezzük K+F tevékenységet végző új munkavállalók felvételét
Elképzelhető, hogy a K+F projekt a vállalt határidőre lezárul, de annak eredménye
és/vagy létszámigénye eltérhet a Támogatási Szerződésbe foglalt vállalásoktól,
és ezt a bizonytalanságot a pályázati rendszer nem tudja megfelelően kezelni
Nem tudjuk vállalni, hogy a jelenleg K+F tevékenységet végző munkavállalóinkat
az előzetesen meghatározott ideig és feltételek szerint foglakoztatjuk
A pályázati feltételek nem kellően rugalmasak, így a K+F projekt bizonytalansága
és esetleges változásai miatt elképzelhető, hogy a feltételek nem teljesülnének

14%
12%
12%

Fennáll annak a kockázata, hogy a pályázatban szereplő K+F projekthez képest, még annak
időtartama alatt, üzleti szempontból fontosabb K+F projekt megvalósítása élvez előnyt

11%
9%

A vállalati ﬁlozóﬁánk/üzletpolitikánk nem teszi lehetővé
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A vállalkozások közel 65%-a külső cég bevonásával végzi
K+F tevékenységét. Az egyes országokból nagyon
hasonló válaszok érkeztek. Ez az eredmény összhangban
van azokkal az EU-s és állami intézkedésekkel, amelyek
a magánszektor cégei, valamint a magánszektor és
a tudományos intézmények közötti együttműködést és
tudásmegosztást próbálják ösztönözni. Ugyanakkor
a magyar cégek 41,7%-a állította, hogy nem működik
együtt külső céggel, míg más országokban ugyanez
az arány 24% (Lengyelország) és 36% (Horvátország)
között mozog.
A cégek elsősorban a K+F projektek kivitelezése
érdekében dolgoznak együtt harmadik felekkel:
a vállalkozások 77,5%-a szerint külső cég bevonása
nélkül lehetetlen lenne véghezvinni a projektjeiket.
Az együttműködést csak a válaszadók 17,9%-a esetében
írják elő a pályázati feltételek.

A külső cégekkel való együttműködés hiányának legfőbb
oka az, hogy sok vállalkozás (a megkérdezettek
46,1%-a) rendelkezik saját K+F kapacitással, illetve saját
K+F központtal, amely gyakran a közép-európai régión
kívül található. Csehországban a cégek közel 70%-a
üzemeltet saját K+F központot belföldön. Ami a többi
országot illeti, a saját K+F központtal rendelkező cégek
aránya 30% (Lengyelország) és 52% (Szlovákia) között
mozog.
A vállalkozások nagy része (70%-a) együttműködik
egyetemekkel, illetve tudományos intézményekkel.
Ez alól Horvátország jelent kivételt, ahol a legtöbben
magánkézben lévő kutató-fejlesztő, illetve tudományos
intézményekkel dolgoznak együtt. Állami kutató-fejlesztő
és tudományos intézményekkel a vállalkozások 26%-a
működik együtt [az értékek 40% (Lengyelország)
és mindössze 14% (Szlovákia) között mozognak], míg
a megkérdezettek 34%-a magánkézben lévő kutatófejlesztő, illetve tudományos intézményeket választ
partneréül [a legnagyobb arányban Horvátországban
(52%), a legkisebb arányban pedig Szlovákiában (21%)].

Együttműködés külső vállalkozásokkal a K+F projektek végrehajtása során

Igen

Nem
2%

19%

29%
46%

33%

18%
65%

78%

29%

Igen

A cég saját K+F központtal
rendelkezik Magyarországon
A cég saját K+F központtal rendelkezik
abban az államban, ahol a cég
anyavállalatának székhelye található
Egyéb okból
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Nem

Nem tudom/Nincs válasz

Ez elengedhetetlen a projekt végrehajtásához
Ezáltal a K+F projekt pótlólagos
pénzbeli támogatáshoz jut
Egyéb okból

A K+F adókedvezményeknek általánosságban két típusuk
létezik: az egyik az adó összegét, a másik az adóalapot
csökkenti. A cégek többsége inkább a ﬁzetendő adó
összegét csökkentené a K+F tevékenység lebonyolításáért
cserébe.
A vállalkozások 42,4%-a nyilatkozott úgy, hogy 100%-os
adóalap-csökkentést tartana méltányosnak, ami azonban
nem esik egybe a ﬁzetendő adó csökkentésére vonatkozó
kérdésre adott válaszokkal, hiszen átszámítva kevésbé
kedvező eredményt kapunk (a vállalkozások 35%-a

szeretne több mint 20% kedvezményt a ﬁzetendő adóból,
ami a legtöbb esetben több mint 200%-os adóalapcsökkentéssel egyenértékű). Ennek egy lehetséges
magyarázata, hogy a cégek nincsenek tisztában
az adóalap-csökkentés, illetve a ﬁzetendő adó
csökkentése közötti különbségekkel. Azon cégek közül,
amelyek több mint 150%-os adóalap-csökkentést
szeretnének, csupán 13% esetében esett egybe a válasz
a ﬁzetendő adó csökkentésére vonatkozó kérdésre adott
válaszokkal.

Adókedvezmény vagy adóalap-kedvezmény?
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53%
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13%
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Adókedvezmény
Adóalap-csökkentés

Kevesebb mint 10%

Nincs válasz

100%

10-20%

130%

20-30%

150%

Több mint 30%

Több mint 150%

Nem releváns

Nincs válasz

Nincs válasz
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A vállalkozások rendszerint nem szívlelik, ha külső
körülmények befolyásolják az üzleti döntéseiket,
és ugyanez igaz a K+F tevékenységek esetében is.
Az ilyen jellegű projektek sikere gyakran függ attól, hogy
időben rendelkezésre áll-e az állami ﬁnanszírozás
– a cégek 40,8%-a szerint legfeljebb 60 napos időtartam

elfogadható a pályázatok elbírálására, a válaszok
megoszlása azonban nagyon eltérő az egyes országok
között. Horvátország kivételével sehol máshol nem tartja
egy cég sem elfogadhatónak a 120 napos határidőt,
ott is csak a válaszadók 3,3%-a jelölte meg
ezt a lehetőséget

Milyen hosszú időtartam az elfogadható a K+F pályázatok hatósági elbírálására?

4%
12%

Kevesebb mint 30 napot

1%

31%

Kevesebb mint 60 napot
Kevesebb mint 90 napot

11%

Kevesebb mint 120 napot
A döntéshozatali idő nem releváns a cégünk számára
Nincs válasz
41%
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