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Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2007 tavaszán azzal a szándékkal
hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól
jellemzi, hogy az elmúlt években közel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel
Budapest legsikeresebben pályázó kerülete lettünk.
A pályázatok elkészítése során rengeteg intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködést,
melyet irodánk új eszközök bevezetésével és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván
intenzívebbé tenni. Ennek érdekében – a „szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a
kerületi lakosoknak és szervezeteknek, intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente
fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a kis-és középvállalkozások eddigi pályázati tevékenységét havi
rendszerességgel megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a
leginkább keresett témájú, hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat olyan formában gyűjtjük csokorba,
mely kiindulópontként szolgálhat a pályázni kívánók számára.
A hírlevelet havi rendszerességgel kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat
honlapján, a www.rakosmente.hu oldalon, az „EU pályázatok” menüpont alatt.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, kérjük jelezze felénk, hogy
közzé tehessük!
Eredményes forrásszerzést kívánunk!
EU Programiroda munkatársai
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
www.rakosmente.hu
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I. Aktuális pályázatok, díjak
I. 1. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/node/57453
A Felhívás kódszáma: VEKOP-2.1.1-15
Jelen Felhívás célja: a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése
olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-100 db
Támogatható tevékenységek:
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
b) Kísérleti fejlesztés
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
a) Projekt előkészítési tevékenység
b) Projektmenedzsment tevékenység
c) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
Regionális beruházási támogatás keretében:
a) Eszközbeszerzés
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és
a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében
a) Eszközbeszerzés
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és
a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
c) Immateriális javak beszerzése
A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:
a) Eljárás-innováció:
A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni
kívánt összköltség nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot):
a) A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a
projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem
támogatható.
Kötelező vállalások:
1. Üzleti hasznosíthatóság (kötelező)
2. K+F munkahelyteremtés
A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett
Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe
lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a
kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A
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megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező K+F+I tevékenység
elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A
megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges
bemutatni.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít
bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő
gazdasági társaságok lehetnek.
A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.
Konzorcium esetén a gazdasági társaságoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési
megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak
kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott
módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési
megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag
projektmenedzsment feladatokat és/vagy a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó
feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban
meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális
javakat nem vásárolhatnak.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a
megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
A VEKOP-2.1.1-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely
a VEKOP-2.1.7-15 Felhívás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
aJelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási
kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek
benyújtása 2016. február 29-től 2018. február 28-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
o 2016. április 25.
o 2016. augusztus 29.
o 2017. február 6.
o 2017. június 12.
o 2017. december 11
A teljeskörű pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/node/57453
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I. 2. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató felhívás
Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-131-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-piacimegjelensnek-tmogatsa
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása” című (VEKOP-1.3.1-16 kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,23 milliárd forint.
Jelen felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet: kettős
könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
szövetkezetek.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 9-től 2018. május 9-ig folyamatosan lehetséges.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
1. Önállóan támogatható tevékenységek
A
felhívás
támogatja
a
külpiacra
jutást
elősegítő
szolgáltatások
igénybevételét,
marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A felhívás
keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
Az 1 a) és 1 b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
b) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
c) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
d) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
e) e) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége – önállóan nem támogatható
f) f) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem
támogatható
3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF. c. dokumentum 10. fejezete alapján
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I. 3. Prototípus, termék, technológia és szolgáltatásfejlesztés
Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-prototpus-termk-technolgia-sszolgltatsfejleszts-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-217-15-prototpus-termk-technolgia-s-szolgltatsfejleszts
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés”
című (VEKOP-2.1.7-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6
milliárd forint.
A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3)
megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének
jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az
S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának
szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen
finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek
eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A
támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és
szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs
tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.
A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
támogathatóak.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:








2016. július 15.
2016. szeptember 12.
2016. december 12
2017. március 13.
2017. június 27.
2017. december 31.
2018. június 13.
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I. 4. Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek
támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel
Pályázati
felhívás:
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-energiahasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztseinek-tmogatsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban-kombinlthiteltermkkel-1
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16
A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem
térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági
versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének
csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
A felhívás az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása
(szigetelés, nyílászáró-csere), a nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése,
valamint megújuló alapú villamosenergia termelés beruházásai révén támogatja.
Jelen Felhívás keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások a közép-magyarországi régió területén
megvalósuló projektjeinek támogatására nyújthatnak be kérelmet.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76
milliárd Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 5,88 milliárd Ft, a kölcsön összege 5,88
milliárd Ft.
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I. 5. Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI)
Pályázati felhívás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/vallalatok-kfi-tevekenysegenek-tamogatasa/2018-112-kfi
Program meghirdetése: 2018. január 09.
Végső beadási határidő: 2018. május 15.
A felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Kis- és középvállalkozások, valamint
nagyvállalatok igényelhetnek 100–600 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi
együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a
prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók,
amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások
valamelyikéhez.
A kitöltő felület várható megjelenésének időpontja: 2018. február 14.
Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye)
pályázható.
A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati
e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem
elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A pályázatok benyújtása a
kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. május 15-én 14.00 óráig
lehetséges.
A pályázók köre
Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország
régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, illetve EGT-beli
székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes
üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Támogatható célkitűzések, tevékenységek
Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne
a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – közép-magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés
támogatható):






kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
eszközbeszerzés
immateriális javak beszerzése
a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 nyilvánosság biztosítása
 a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
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 piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.
A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.
Az igényelhető támogatás mértéke
Pályázónként minimum 100 millió forint, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás
igényelhető.
A projekt futamideje
A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt
költségeinek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott projektkezdés napjától lehetséges. A
pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége van.
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I. 6. Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE)
Pályázati felhívás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/versenykepessegi-kivalosagi-egyuttmukodesek/2018-131-vke
Program meghirdetése: 2018. január 09.
Végső beadási határidő: 2018. február 28.
A felhívás célja olyan, hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése
hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek között, amelyek eredményeképpen ipari
igényeket megvalósító, ipari konzorciumvezető által irányított KFI projektek keretében üzletileg is
hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre kiemelt jelentőségű társadalmi és gazdasági
kihívások megoldására.
A kitöltő felület várható megjelenésének időpontja: 2018. január 17.
A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.
A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati
e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem
elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A pályázatok benyújtása a
kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. február 28-án 14.00 óráig
lehetséges.
A pályázók köre
Pályázat kizárólag konzorciumi formában nyújtható be, a konzorciumban résztvevő partnerek száma
legfeljebb 5 lehet. A konzorciumban partnerek lehetnek Magyarországon székhellyel vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az
alábbiak szerint:
-

a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek
amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek és nem
tartoznak az EVA, KATA hatálya alá
államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek
minősülnek.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne
a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – magyarországi székhelye, telephelye vagy
fióktelepe. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók (önállóan kizárólag alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés támogatható):
-

alkalmazott (ipari) kutatás
kísérleti fejlesztés
alapkutatás
a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
nyilvánosság biztosítása
közbeszerzés
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-

piacra jutás
nagyvállalkozások, kis- és középvállalkozások esetén iparjogvédelmi tevékenység
eszközbeszerzés
immateriális javak beszerzése
a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető támogatás
A program megvalósítására az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 26 milliárd forint.
Pályázatonként 500-1500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A projekt futamideje
A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt
költségeinek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott projektkezdés napjától lehetséges. A
pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége van.
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II. Tanácsadás, együttműködés, támogatás
II. 1. Fiatalok vállalkozóvá válása
Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-cmfelhvs
Megjelent a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (VEKOP8.3.1-16 kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,04 milliárd forint.
Jelen felhívás keretében a „Vállalkozz Itthon Fiatal” programban résztvevő, a programba bevonás
pillanatában 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú
végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy
társas vállalkozás nyújthat be pályázatot, amely megfelel a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 4-től 2018. március 31-ig lehetséges.
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II. 2. Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-cmfelhvs
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” című
(VEKOP-2.2.1-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon
fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos
eredmények létrejötte céljából. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi
élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához
járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország
gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és
kompetencia fejlődéséhez.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van
lehetőség az alábbi szervezetek által:
 mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (GFO 11, 226)
 állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok (GFO 57),
 a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint
költségvetési kutatóhelyek és ezek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben
kutatóhelynek minősülnek (GFO 11, 32, 34, 35),
 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények
(GFO 55).
A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.
Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 1-től 2018. december 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
 2017. március 28.
 2017. május 31.
 2017. augusztus 31.
 2017. november 30.
 2018. február 30.
 2018. június 30.
 2018. december 30.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 640 millió forint.

14/16

II. 3. Azonnal cselekszünk program (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://ofa.hu/hu/programs/uj-azonnal-cselekszunk-program-2018munkahelymegorzo-tamogatas-figyelem-modosult-a-palyazati-dokumentacio
ÚJ - Azonnal Cselekszünk Program 2018 - Munkahelymegőrző Támogatás –
A pályázat határideje: 2020-12-31
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető
igazgatója 2018. január 9-én az „Azonnal cselekszünk” program keretében meghirdetett
„Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási
kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ) pályázati program újrahirdetéséről döntött.
Figyelem! Tájékoztatjuk leendő Pályázóinkat, hogy a pályázati dokumentáció módosult! Kizárólag a
2018. évi pályázatokra érvényes adatlapon beadott pályázatokat tudjuk befogadni.
A beadási határidő: 2020. december 31.
Bővebb információkat itt olvashat: http://ofa.hu/hu/programs/uj-azonnal-cselekszunk-program-2018munkahelymegorzo-tamogatas-figyelem-modosult-a-palyazati-dokumentacio
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III. Egyéb pénzügyi lehetőségek

IV. Tájékoztatók
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