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Rendkívüli HírAdó
Új pályázatok a nagyvállalati kutatásfejlesztési projektek támogatásához
Szeretnénk tájékoztatni kedves ügyfeleinket, hogy a közelmúltban új pályázatok nyíltak meg
nagyvállalati kutatás-fejlesztési projektek és beruházások támogatására, valamint hamarosan újfajta
képzési támogatások is elérhetőek lesznek.
Tá
Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program 2016
Az összesen 15 milliárd forint keretösszeggel újra kiírt támogatási program az uniós forrásból
támogatásban nem részesülő hazai nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipari beruházásait
támogatja.
A vissza nem térítendő támogatás legkisebb összege 50 millió forint, a támogatás intenzitása - a
beruházás helyétől függően - 25-50% között alakulhat, a támogatás Budapest és a közép-magyarországi
régió meghatározott települései kivételével az egész országban elérhető.
A pályázatra 3 lezárt évvel rendelkező, Magyarországon legalább 250 főt foglalkoztató feldolgozóipari
(TEÁOR 10-33) nagyvállalatok jelentkezhetnek. A támogatás keretében elszámolhatóak a
kapacitásbővítő beruházások, valamint a kapcsolódó energiahatékonysági és megújuló energia
használatát célzó beruházások keretében beszerzett új eszközök, gépek, új eszközök, a gépek
működtetéséhez szükséges építési tevékenységek, hardverek, szoftverek, gyártási licenc, knowhow, az irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának
költségei.
A támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kell benyújtani, az előirányzott
pályázati keret terhére 2016. december 31-éig van lehetőség támogatási szerződés megkötésére.
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Összesen 21 milliárd forint keretösszeggel megjelent a „Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása” című pályázati kiírás, amely keretében vállalatok (nagyvállalatok is!) önállóan vagy
konzorcium keretében igényelhetnek 80–500 millió forint közötti támogatást Budapesten és Pest
megyében megvalósuló K+F projektjeikhez.
A pályázat keretében tudás-intenzív, innovatív vállalkozások pályázhatnak jelentős szellemi hozzáadott
értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák házon belüli kifejlesztésének
támogatására. A megvalósítandó kutatás-fejlesztési és innovációs projektnek legalább a prototípus

vagy a demonstrációs fázis eléréséig kell eljutnia a rendelkezésre álló 24 hónapon belül.
A vissza nem térítendő támogatás kísérleti fejlesztéshez, alkalmazott (ipari) kutatáshoz, a projekttel
kapcsolatos koordinációs tevékenységhez, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
szolgáltatásokhoz, eszközök és immateriális javak beszerzéséhez, a projekt céljához szükséges épületek
építéséhez, korszerűsítéséhez, bővítéséhez, illetve a kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvételéhez
igényelhető.
A pályázatok benyújtása legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A beérkezett projektjavaslatok
értékelése szakaszos elbírálással történik, az első benyújtási szakasz határideje 2016. augusztus 17.
Új típusú képzési támogatási pályázatok várhatóak
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból és a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatívból 2016 őszén több képzési témájú pályázati kiírás fog megjelenni, amelyek nyomán mind
Budapesten és Pest megyében, mind pedig az ország többi területén pályázni tudnak a KKV-k és a
nagyvállalatok munkavállalóik munkahelyi képzésének támogatására.
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