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Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket
az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, a
számviteli szabályok legutóbbi módosulásáról.

K+F versenyképességi és kiválósági
együttműködéseket támogató pályázati
kiírás

Lényeges információk a nagyvállalatok
kapacitásbővítő projektjeit támogató NGM
(hazai forrású) kiíráshoz

Új vissza nem térítendő támogatási lehetőség jelent
meg a vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási
intézmények közötti fenntartható, stratégiai
jelentőségű együttműködések ösztönzésére 50
milliárd Ft keretösszeggel és az alábbi főbb
feltételekkel:

Szeptemberi hírlevelünkben már tájékoztattunk egy
újonnan megjelent, feldolgozóipari nagyvállatok
részére elérhető vissza nem térítendő támogatásról,
amellyel kapcsolatban további fontos információkra
hívnánk fel a figyelmét:












innovációs projektek 500 millió Ft – 4 milliárd
Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesülhetnek;
kizárólag konzorciumként lehet pályázni;
konzorciumi partnerek nagyvállalatok,
KKV-k, főtevékenységként kutatás-fejlesztést
végző non-profit gazdasági társaságok,
költségvetési szervek, illetve jogi
személyiséggel rendelkező intézményeik és
egyházi felsőoktatási intézmények lehetnek;
kizárólag közép-magyarországi régió
területén kívül megvalósuló projektek
támogathatóak;
támogatható tevékenységnek minősülnek
többek között az alapkutatási, ipari kutatási,
kísérleti fejlesztési tevékenységek, kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás keretében eszközbeszerzés, épület
építése, korszerűsítése, de minimis támogatás
keretében projekt előkészítési tevékenység,
projektmenedzsment tevékenység és piacra
jutás támogatása;
támogatási kérelem benyújtására 2015.
november 30-tól 2017. november 30-ig van
lehetőség, az első értékelési határnap 2016.
március 7.



A támogatási kérelmek elbírálása egyedileg
történik, ugyanakkor a pályázati kiírás
keretében alapvetően magyar tulajdonú
vállaltok támogatása a cél, továbbá előnyben
részesülnek azok a projektek, amelyek
hátrányos helyzetű régiókban/magasabb
munkahelyteremtéssel/magasabb
feldolgozottságú terméket előállítva
valósulnak meg.



A 2015. évben rendelkezésre álló keretre
pályázóknak idén november közepéig van
lehetőségük támogatási kérelem
benyújtására. A jövő évi keret terhére egy új
jogszabályhely alapján lehet majd pályázatot
benyújtani, amelynek megjelenésére
várhatóan 2016 februárjában kerül sor. A
2016-ban rendelkezésre álló keret minimum
15 Mrd forint lesz és az alapján 2017.
májusáig lehet majd projekteket
megvalósítani.



A támogatási szerződés tartalma minden
pályázó esetében egyedileg kerül
kialakításra és a pályázat keretében kötelező
vállalások meghatározása is pályázóra szabott
lesz.



A támogatási kérelemhez üzleti terv
benyújtása is szükséges.
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