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EU & State Aid - Non-refundable subsidies

Vissza nem térítendő támogatások vállalatok
kutatás-fejlesztési tevékenységének
ösztönzésére

Non-refundable subsidies to support the
research and development activity of
enterprises

A K+F tevékenységek ösztönzése a

kormányprogram alapján kiemelt

prioritás, ennek megfelelően többféle

támogatási lehetőség került kialakításra

K+F célú beruházások és projektek

támogatására.

A központi költségvetés terhére a

Kormány egyedi döntésével,

tárgyalásos úton nyerhető támogatás

ipari kutatást és kísérleti fejlesztést

magába foglaló K+F célú beruházások

megvalósítása esetén. A támogatás

feltétele, hogy a projekt elszámolható

költsége elérje a 10 millió eurónak

megfelelő forintösszeget és a beruházás

révén legalább 10 új munkahely

létesüljön. Az elszámolható költségek

10 millió eurós minimumküszöbének

elérésénél figyelembe vehetők mind az

immateriális javak és tárgyi eszközök

beszerzési értéke, mind a beruházás

üzembe helyezését követő három éven

belül létesített munkahelyekkel

kapcsolatos személyi jellegű

ráfordítások 24 havi összege;

ugyanakkor támogatást csak az egyik

típusú költség (eszköz vagy személyi

jellegű) vonatkozásában kaphat a

vállalkozás.

Hazai források pályázati úton is

biztosítanak támogatási lehetőségeket

vállalatok K+F projektjei számára. Ilyen

támogatás például a Nemzeti

Technológia Program, amely olyan

The support of research and

development activities is of top priority

based on the government programme.

Accordingly, several different subsidy

opportunities have been developed to

support investments and projects for

research and development purposes.

To the central budget’s account, based

on the government individual

decision, enterprises may receive

investment subsidies for research and

development purposes including

industrial research and experimental

development, which can be obtained

within a negotiation process.

Precondition of the subsidy is that the

project’s eligible costs should reach the

HUF equivalent of EUR 10 million and at

least ten new workplaces should be

established through the investment.

When calculating the EUR 10 million limit

of the eligible costs, the purchase price

of both intangible and tangible assets as

well as the 24 months amount of

personal expenses related to new

workplaces established within three

years after the investment was put into

operation can be considered; however

subsidy can be granted to one cost type

(asset or personnel type) of the

enterprise only.

Hungarian resources provide subsidy

opportunities to research and

development projects of enterprises by
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Tudja-e, hogy….

 a K+F tevékenység
ösztönzése kiemelt prioritás
Magyarországon?

Did you know that…

 supporting the research and
development activity is of top
priority in Hungary?






kutatás-fejlesztési projektek

megvalósítását támogatja, amelyek

vállalkozások, költségvetési kutatóhelyek

és/vagy non-profit szervezetek vagy

vállalkozások egymás közötti

együttműködésével valósulnak meg. A

programra kutatási konzorciumok

pályázhatnak alapkutatás, alkalmazott

kutatás, kísérleti fejlesztés típusú

elképzelésekkel. Az elnyerhető, vissza

nem térítendő támogatás nagysága 200

millió és 1 milliárd Ft között lehet. Az

elszámolható költségek köre kizárólag a

kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása

érdekében felmerülő költségekre terjed ki,

mint például a kutatók személyi jellegű

ráfordításai a projektben történő

részvételük mértékéig, vagy az eszközök

költségei a projektben való használatuk

mértékéig (értékcsökkenés). A támogatás

elnyeréséhez több értékelési szempont is

meghatározásra került, mint például a

projekt szakmai, tudományos, műszaki és

újdonság tartalma, a projektjavaslat

megvalósíthatósága, valamint a

projektben résztvevő szervezetek és

személyek alkalmassága. Pályázatok

2008. szeptember 15-ei határidővel a

versenyképes agrárium, illetve az élhető,

fenntartható környezet alprogramokra,

valamint az informatikai megoldások,

mobiltechnológiák, élelmiszeripari

technológiai alkalmazások,

géntechnológiák dedikált tématerületekre

nyújthatók be.

Tekintettel a K+F tevékenység kiemelt

jelentőségére, az Európai Unió

Strukturális Alapjainak forrásaiból is

jelentős összeg pályázható. A

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

keretében, kutatás-fejlesztési

tevékenység kapcsán 2008. júliusától

támogatási lehetőségek nyílnak meg. A

pályázati konstrukciók lehetőséget

biztosítanak a kis- és középvállalatok

fejlesztési projektjeinek támogatásától

kezdve a nagyvállalatok által végzett K+F

tevékenység ösztönzéséig, emellett

jelentős összeg pályázható a

pólusvárosokban üzleti alapon működő

kutatás-fejlesztési és innovációs

szolgáltató központok kialakítására is.

A nagyvállalatok számára elérhető

pályázati lehetőségek közül kiemelnénk

azt a 2008. augusztus 15-től december

1-ig pályázható kiírást (GOP-2008-1.3.2.),

way of tender processes too. Such

subsidy represents for example the

National Technology Programme

supporting research and development

projects, which will be realised by the

cooperation of enterprises, budget

research places and/or non-profit

organisations or enterprises among each

other. Applications can be submitted to

the programme by research consortiums

including plans of basic research,

applied research and experimental

development type. The non-refundable

subsidy that can be won varies between

HUF 200 million and HUF 1 billion. The

type of eligible costs includes costs

incurring for the realisation of the

research and development project, such

as personnel expenses of the

researchers to the extent of their

participation in the project or the assets’

costs to the extent they are used during

the project (depreciation), exclusively. In

order to win the subsidy several

valuation factors have been determined,

such as the professional, scientific,

technical and innovative content of the

project, the feasibility of the project plan

and the suitability of organisations and

personnel participating in the project.

Applications can be submitted to the

sub-programmes competitive agriculture

and living and sustainable environment

as well as in the dedicated area of IT

solutions, mobile technologies, food

industry technology applications and gen

technologies latest till 15 September

2008.

Taking into account the top priority of

research and development activity,

significant amounts are also available

from the Structural Funds. Within the

Economic Development Operational

Programme, subsidy opportunities will

be opened relating to research and

development activity from July 2008. The

tender constructions provide

opportunities to subsidise the

development projects of small and

medium enterprises and to motivate the

research and development activity of

large enterprises. In addition, a

considerable amount can be applied for

the building of research and

development and innovation service

centres working in pole cities on

commercial basis.
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amely célja a közvetlenül hasznosuló

K+F tevékenység erősítése és

feltételeinek megteremtése K+F

kutatóhelyek létesítésével, illetve

bővítésével. Az elszámolható költségek

köre kiterjed például a projekt keretében

létrehozott új munkahelyeken

foglalkoztatott kutatók alapbérének és

járulékának nagyságára a projektben való

foglalkoztatásuk mértékéig, az új

eszközök és felszerelések vételárára,

illetve a K+F-hez elszámolt anyagköltség

nagyságára is. A pályázaton elnyerhető

támogatás nagysága 200 millió Ft-tól

1,5 milliárd Ft közötti összegre terjed ki.

Amennyiben a támogatásokhoz

kapcsolódóan kérdése merül fel, kérem

forduljon Lőcsei Tamáshoz

(tel: +36-1-461-9358; e-mail:

tamas.locsei@hu.pwc.com) vagy

Kis Tündéhez (tel: +36-1-461-9472; e-

mail: tunde.kis@hu.pwc.com).

Out of the tender opportunities available

to large enterprises the tender invitation,

which can be answered from 15 August

to 1 December 2008 (GOP-2008-1.3.2.),

should be emphasized, the purpose of

which is to strengthen and establish the

conditions of directly used research and

development activity by establishing and

expanding research and development

research places. The type of eligible

costs includes for example the wage and

contributions on wages of researchers

employed in the new workplaces

established within the project to the

extent they are employed in the project,

the purchase price of new assets and

equipment and the amount of material

costs accounted for the research and

development. The subsidy that can be

won in the tender varies between HUF

200 million and HUF 1.5 billion.

Should you have questions on subsidies,

please do not hesitate to contact

Tamás Lőcsei (Tel: +36-1-461-9358;

e-mail: tamas.locsei@hu.pwc.com) or

Tünde Kis (Tel: +36-1-461-9472; e-mail:

tunde.kis@hu.pwc.com).

3


