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1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
azon mikro-, kis- és középvállalkozások2:
I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal3
rendelkeznek,

Támogatást
igénylők köre:

II. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni
cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,
III. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
IV. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy
Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak:
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2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) kettős könyvvitelt vezető, egyéni cégek.
3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:




113 Korlátolt felelősségű társaság



114 Részvénytársaság



116 Közkereseti társaság



117 Betéti társaság



131 Ügyvédi iroda



141 Európai részvénytársaság (SE)



226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe



228 Egyéni cég

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázati
célja:

kiírás

Jelen felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező élvonalbeli technológiai megoldások
adaptálására alkalmas, innovatív KKV-k komplex fejlesztésének támogatása, amely nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére
koncentrál (pl.: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan
fejleszti. Ennek érdekében a technológiai és infrastrukturális adottságok megteremtése mellett a felhívás lehetőséget biztosít szakértői
szolgáltatások minősített szolgáltatóktól való igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, szellemi tulajdoni oltalomszerzés,
marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
területén.
A megvalósuló fejlesztéseknek illeszkednie kell a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájához. Elsősorban
olyan fejlesztések támogatására kerülhet sor, amelyek illeszkednek az intelligens szakosodási stratégiában (S3) meghatározott irányokhoz.
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Támogatható
tevékenységek
felsorolása:

Beadás
határideje:
Támogatás
mértéke
összege:

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 70%-át érheti el)
b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai
előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt
elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés,
d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
10%-át érheti el)
e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti
építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 40%-át érheti el)
f) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft
értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
g) Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés
i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
j) Projekt-előkészítés
k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 30%-át érheti el).
Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység (2.1.2.1. pont) mellett legalább 1 db választható,
önállóan nem támogatható tevékenység (2.1.2.2. pont) megvalósítása szükséges.
Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van
lehetőség.
A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program
segítségével.
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft.

és A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-.
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Rendelkezésre
álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 000 000 000 Ft.
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