
KKV eszköz
A KKV eszköz fő célja, hogy az ötlettől egészen a piacra vitelig támogassa egy projekt
megvalósítását. A támogatás három fázisban történik.

 

1. fázis:
„Az ötlet”

Innovatív elképzelés és
megvalósíthatóság

tanulmány elkészítése

2. fázis:
K+F tevékenység,

demonstráció, piaci minta
elkészítése

3. fázis:
Piacosítás

Pályázás: Pályázás: Pályázás:
„Üzleti terv I”-gyel kell pályázni,
amelyben az ötletet és előzetes
megvalósítási tervet bemutatja
a pályázó KKV.

„Üzleti terv II”-vel kell pályázni,
valamint a 2. fázisban
megvalósítandó
tevékenységek leírásával.

Cél: a KKV-k segítése a
különböző intézkedések és
szolgáltatások nyújtása által.

Projekt során: Projekt során: Nem direkt finanszírozás
formájában valósul meg.

Megvalósíthatósági elemzés
kell elkészíteni

Elemei lehetnek pl.:

Újdonságtartalom
bemutatása;

Innovációs projekt
megvalósítása.

Elemei lehetnek:

Fejlesztés;
Prototípus-készítés;

Cél: a KKV-k segítése a
különböző intézkedések és
szolgáltatások nyújtása által.

Coaching és mentoring
szolgáltatás

http://www.nih.gov.hu/site/upload/2014/03/uj_kkv_eszkoz.jpg


bemutatása;
Kockázatelemzés;
IP rezsim;
Piacelemzés;
Innovációs stratégia
menedzsment,
Design-tanulmány, stb.

Prototípus-készítés;
Tesztelés;
Modellezés;
Felmérés;
Piaci minta készítése, stb.

igénybevételének
lehetősége az 1. és 2.
fázis győztesei számára;
Tréningek szervezése;
KKV ablak létrehozása az
EU-s pénzügyi
eszközökhöz való
hozzáférés érdekében
(kockázatfinanszírozási
eszközök).

Eredmény: Eredmény:
Részletesen kidolgozott „Üzleti
terv II.”

Befektetésre kész „Üzleti terv III.
”

Finanszírozás: Finanszírozás:
50 000 € átalánytámogatás 0,5 millió-2,5 millió € támogatás

Támogatási intenzitás: 70%
(kivéve Health felhívás alatti
KKV eszköz, ott: 100 %)

Futamidő: Futamidő:
Kb. 6 hónap 12-24 hónap

KKV eszköz általános jellemzői:

Csak KKV, vagy KKV-k konzorciuma pályázhat.
Egyetemek, kutatóintézetek egyéb – nem KKV - vállalati partnerek alvállalkozóként vehetnek
részt.
Nagy kockázatú, nagy innovációs potenciállal rendelkező projekttel kell pályázni.
Minden tudományterület felé nyitott a KKV eszköz (bottom-up megközelítés), de az egyes
felhívások az „Ipari vezető szerep” és a „Társadalmi kihívások” pillérek különböző
alprogramjain belül találhatóak meg.

2014-es 1. fázis felhívások

Űrkutatás
Space-
SME-
2014-1

SME Instrument

ICT ICT-37-
2014-1

Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the
SME instrument)

Nanotechnológia NMP-25-
2014-1

Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced
materials or advanced manufacturing and processing
technologies by SMEs

Egészségügy PHC-12-
2014-1

Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical
devices

Élelmiszerbiztonság SFS-08-
2014-1

Resource-efficient eco-innovative food production and
processing

Élelmiszerbiztonság és

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2537-space-sme-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2538-ict-37-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2539-nmp-25-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2540-phc-12-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2541-sfs-08-2014-1.html


Élelmiszerbiztonság és
fenntartható
mezőgazdaság

BG-12-
2014-1

Supporting SMEs efforts for the development - deployment and
market replication of innovative solutions for blue growth

Energia SIE-01-
2014-1

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
energy system and efficient energy system

Közlekedés IT-1-
2014-1 Small business innovation research for Transport

Klímaváltozás, környezetSC5-20-
2014-1

Boosting the potential of small businesses for eco-innovation
and a sustainable supply of raw materials

Biztonság DRS-17-
2014-1

Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic:
“Protection of Urban soft targets and urban critical
infrastructures”

Biotechnológia
BIOTEC-
5a-2014-
1

SME boosting biotechnology-based industrial processes driving
competitiveness and sustainability

Környezetvédelem SC5-20-
2014

Boosting the potential of small businesses for eco-innovation
and a sustainable supply of raw materials

Űrkutatás
Space-
SME-
2014-2

SME Instrument

Élelmiszerbiztonság SFS-08-
2014

Resource-efficient eco-innovative food production and
processing

Élelmiszerbiztonság és
fenntartható
mezőgazdaság

BG-12-
2014

Supporting SMEs efforts for the development - deployment and
market replication of innovative solutions for blue growth

ICT ICT-37-
2014

Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the
SME instrument)

Energia SIE-01-
2014

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
energy system

Közlekedés IT-1-2014Small business innovation research for Transport

Nanotechnológia NMP-25-
2014

Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced
materials or advanced manufacturing and processing
technologies by SMEs

Biztonság DRS-17-
2014

Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic:
“Protection of Urban soft targets and urban critical
infrastructures”

Egészségügy PHC-12-
2014

Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical
devices

Biotechnológia BIOTEC-
5a-2014

SME boosting biotechnology-based industrial processes driving
competitiveness and sustainability

Beadási határidők:

1. Fázis
2014

2. Fázis
2014

1. Fázis
2015

2. Fázis
2015

2014.06.18.
2014.09.24.
2014. 12.17.

2014.10.09.
2014. 12.17.

2015.03.18.
2015.06.17.
2015.09.17.

2015.03.18.
2015.06.17.
2015.09.17.

A beadott pályázatokat folyamatosan értékelik, de végső rangsort csak a beadási határidők után
állítanak fel.

Szerződéskötés:

Gyorsított szerződéskötés várható. Az 1. fázis esetében 2 hónappal a beadási határidőt követően
tájékoztatják a pályázókat az eredményről, és újabb 1 hónap múlva várható a szerződéskötés.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2542-bg-12-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2543-sie-01-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2544-it-1-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2545-sc5-20-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2546-drs-17-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2547-biotec-5a-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2585-sc5-20-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2586-space-sme-2014-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2587-sfs-08-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2588-bg-12-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2589-ict-37-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2590-sie-01-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2591-it-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2592-nmp-25-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2593-drs-17-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2594-phc-12-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2595-biotec-5a-2014.html


A 2. fázis esetében 4 hónappal a beadási határidőt követően tájékoztatják a pályázókat az
eredményről, és újabb 2 hónap múlva várható a szerződéskötés.

DIVINYI ÁGNES
Nemzeti Kapcsolattartó
EU szakreferens

Nemzeti Innovációs Hivatal
Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 12.

Tel.: 06-1-484-2889
Email: agnes.divinyi@nih.gov.hu

mailto:agnes.divinyi@nih.gov.hu

