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Hallotta, hogy új támogatási 
lehetőség vált elérhetővé 
„széleskörű együttműködésben” 
végzett K+F projektekhez? 

Megjelent a K+F Versenyképességi  
és Kiválósági Szerződések című  
pályázat

Megnyílt a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alapból finanszírozott „K+F Versenyképességi és 
Kiválósági Szerződések” című (VKSZ_12 kódszá-
mú) pályázati konstrukció, melynek keretein belül 
összesen 22 Mrd Ft vissza nem térítendő kész-
pénztámogatás nyerhető el stratégiai jelentőségű 
K+F együttműködésben megvalósított projektek-
hez.

A pályázat „A” alprogramja keretében olyan szé-
leskörű együttműködésben, konzorciumban 
végzett, integrált K+F projektek támogathatóak, 
melyek valamely kiemelt ágazat jelentős szereplő-
inek többsége által meghatározott K+F feladatok 
megoldására irányulnak. Az elnyerhető támogatás 
összege legalább 1, legfeljebb 6 Mrd Ft.

A pályázat „B” alprogramja esetében olyan komp-
lex projektek támogatása a cél, melyek valamely 
globális társadalmi probléma megoldására irá-
nyulnak, és az érintett ágazatok tudományos, 
technológiai és kutatási erőforrásait szinergiában 
alkalmazzák. A jelen kiírásban meghatározott 
első társadalmi kihívás a pszichiátriai betegségek 
robbanásszerű terjedésének megelőzése, illetve 
megfékezése. Az elnyerhető támogatás összege 
legalább 10, legfeljebb 12 Mrd Ft.

A támogatásra kizárólag konzorciumban lehet pá-
lyázni gazdasági társaságok és kutató szervezetek 
részvételével, maximum 20 taggal.

A támogatás pontos összegét konzorciumi tagon-
ként külön-külön határozzák meg a projekt adott 
tagra eső elszámolható költségei, illetve a projekt 
során megvalósítandó kutatási tevékenység típusa 
alapján. A maximális támogatási intenzitás alap-
kutatás esetén 100%, ipari kutatás esetén a vállal-
kozás méretétől, illetve a projekt során megvaló-
sított együttműködés jellegétől függően 65-80%, 
míg kísérleti fejlesztés esetén 40-60% lehet.

A pályázat során elszámolható költségek a K+F 
tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű 
költségek, igénybevett szolgáltatások költségei 
(legfeljebb a projekt összköltségének 30%-áig), 
anyagköltség, működési kiadások, eszközök érték-
csökkenése valamint immateriális javak beszerzé-
si költsége.

A pályázónak az alábbi kötelezettségvállalások 
közül legalább 2 feltételt szükséges választania:

(a)  iparjogvédelmi oltalom bejelentése, tesztelt 
prototípus előállítása vagy piacképes termék, 
szolgáltatás, technológia létrehozása a projekt 
során,

(b)  új K+F munkahely létrehozása a projekt meg-
kezdését követő 24 hónapban,

(c)  a K+F tevékenységből származó árbevétel a 
projekt befejezését követő 2 egymás utáni üzle-
ti évben eléri a támogatás 30%-át,

(d)  K+F ráfordítások szinten tartása a befejezést 
követő üzleti évben,

(e)  kutatószervezetekkel való együttműködés (az 
elszámolható költségek minimum 20%-át kuta-
tóhely viseli),

(f)  valamint a Kormánnyal való stratégiai megál-
lapodás megkötésére vonatkozó kötelezettség a 
Támogatási Szerződés aláírásáig.

A pályázatok benyújtása 2013. január 15-től a ke-
ret kimerüléséig, de legkésőbb 2013. december 31-
ig lehetséges. A projekt a benyújtást követő napon 
kezdhető meg, és a megvalósításra maximum 48 
hónap áll rendelkezésre. A projekt pénzügyi elszá-
molásának legkésőbb 2019. december 31-ig kell 
megtörténnie.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a fenti 
támogatási lehetőség, úgy kérdéseivel forduljon 
szokásos kapcsolattartó partneréhez vagy 
kollegáinkhoz a következő elérhetőségeken: 

Faragó Éva 
eva.farago@hu.pwc.com 
Tel: +36 1 461 9180

Koncz Barbara 
barbara.koncz@hu.pwc.com
Tel: +36 1 461 9373

Have you heard that a new 
subsidy scheme is available 
for R&D projects carried out 
in broad cooperation with 
stakeholders?

The call for applications for 
the “R&D Competitiveness and 
Excellence Agreements” subsidy 
scheme has been published

The “R&D Competitiveness and Excellence 
Agreements” (VKSZ_12) subsidy scheme is now 
open for applications. The scheme is financed 
from the Research and Technology Innovation 
Fund and provides non-refundable cash subsidies 
totalling HUF 22 billion to R&D projects that 
involve a strategic cooperation of stakeholders.

Under Sub-programme “A” of the scheme, 
the following projects are eligible: integrated 
R&D projects involving a broad cooperation of 
stakeholders that are aimed at tackling R&D-
related tasks specified by major players in a key 
industry. Subsidies of between HUF 1 billion and 
HUF 6 billion are available.

Sub-programme “B” of the subsidy scheme 
aims to support complex projects that provide 
solutions to global societal problems and leverage 
the scientific, technological and research 
resources of the affected industries in synergy 
with one another. The first social challenge 
specified in the call is to curb the exponential 
growth in the incidence of psychiatric disorders, 
and develop preventive measures. Subsidies of 
between HUF 10 billion and HUF 12 billion are 
available.

Applicants must act in a consortium of no 
more than twenty companies and research 
organisations.

The exact amount of the subsidy will be specified 
for each member of the consortium, based on the 
eligible project costs allocated to a given member 
and on the type of research activity to be carried 
out during the project. The aid intensity rate is up 
to 100% for basic research, 65-80% for industrial 
research (depending on the size of the enterprise 
and the type of cooperation during the project), 
and 40-60% for experimental development.

Eligible expenses include costs of personnel 
related to the R&D activity, the value of services 
used (up to 30% of the total eligible costs), cost of 
raw materials, operating expenses, depreciation 
of assets, and the cost of acquisition of intangible 
assets.

Applicants must commit themselves to meeting at 
least two of the following criteria:

(a)  registration of industrial property rights 
protection, manufacture of a tested prototype 
or the creation of a marketable product, 
service or technology during the project;

(b)  creating new R&D jobs within 24 months of 
the starting date of the project;

(c)  the sales revenue from the R&D activity 
will be at least 30% of the subsidy in two 
consecutive financial years following project 
completion;

(d)  maintaining the level of R&D expenses during 
the financial year following the year of project 
completion;

(e)  cooperation with research organisations (the 
research facility has to bear at least 20% of the 
eligible costs); and

(f)  concluding a strategic agreement with the 
Hungarian government before the subsidy 
contract is signed.

Applications may be submitted from 15 January 
2013 until funds are available, or until 31 
December 2013 at the latest. Projects can start 
on the day after submitting the application. The 
maximum duration of projects is 48 months. 
Financial settlement must take place by no later 
than 31 December 2019.

If you are interested in the subsidy opportunity 
above, please contact your usual relationship 
partner or our colleagues:
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