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Operatív Program 

neve: 
 

Pályázati kiírás 

címe 
KKV START INNOVÁCIÓ 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

2020-1.1.1-KKV START 

Támogatást 

igénylők köre: 

Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be. 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség 

területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: 

 

Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek 

- 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek, 

- kettős könyvvitelt vezetnek, 

- nem tartoznak a KATA hatálya alá, 

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

 

A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján 

meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy projektjavaslat támogatható. 

 

A Felhívás keretében nem nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely jelen Felhívás megjelenésének napjáig az NKFI Alap 

és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült, és az erről szóló tájékoztatás részére megküldésre 

került. 
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Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen Felhívásához kapcsolódóan a 2-5 oldalas 

üzleti terv alapján kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. 

Pályázati kiírás 

célja: 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján pályázatot hirdet meg „KKV START INNOVÁCIÓ” címmel. A Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások 

innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. 

 

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs 

projektjeikre kaphatnak támogatást: 

a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy 

b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység2 történik, vagy 

c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, 

termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

I. Innováció bevezetésére irányuló tevékenység 

II. Adaptív innovációs tevékenység 

III. Fejlesztési tevékenység 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

IV. Eszközbeszerzés 

V. Immateriális javak beszerzése 

VI. Projekt koordinációs tevékenység 

Beadás 

határideje: 

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. június 19. 12 óra. 

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől11 2020. augusztus 24. 16 óráig lehetséges. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió 

Ft. 
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

A támogatás forrása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet Innovációs Alaprésze.  

 

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 12 milliárd forint.  

 

Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.  

 

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 700-800 darab. 

 


