
Használja ki a vállalati innovációs  
és kutatás-fejlesztési pályázati  
lehetőségeket segítségünkkel!

Nagyobb támogatottság, 

Nagyobb verseNyképesség! 

glósz és társa innováció menedzsment
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Mit jelent az innováció a vállalatok esetén?

Az innováció a kínálat új termékekkel vagy szolgáltatásokkal történő bővítéséhez, valamint az ipar-

szerű hasznosításukhoz és a piacra vitelükhöz szükséges intézkedések összessége. Ha egy fejlesztés 

nem pusztán kapacitásnövelésre, hanem a kínálat bővítéséhez szükséges feltételek megteremtésére 

irányul, akkor már jó eséllyel vállalati innovációnak minősül. 

Lehet kutatás-fejlesztés egy vállalkozásnál?

A kutatás-fejlesztés új termék, eszköz, berendezés, gyártási technológia, adott esetben szolgálta-

tás létrehozására irányuló, módszeres kísérletezést is magába foglaló tevékenység. Végeredménye 

többnyire olyan prototípus, amelyre alapozva az iparszerű hasznosítás a piacra vitel megindítható. 

Ismerős a helyzet? Minden vállalkozásnál lehet kutatás-fejlesztés.

Hogyan függ össze az innováció és a kutatás-fejlesztés?

Innováció =  Kutatás-fejlesztés + Iparszerű hasznosítási,  
piacra viteli feltételek megteremtése

Kutatás-fejlesztés = Prototípus létrehozása

INNovácIó vagy
KutAtás-fejlesztés?
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Milyen támogatható elemeket tartalmaznak  
a kutatás-fejlesztési projektek?

•  A fejlesztésben résztvevő munkavállalók bérköltsége és közterhei

•  A fejlesztés során felhasznált alap- és segédanyagok költsége

•  A fejlesztéshez igénybevett külső szolgáltatások, vállalkozók díja

•  A kísérletezéshez szükséges tárgyi és immateriális eszközök bekerülési költsége

Milyen támogatható elemeket tartalmaznak  
az innovációs projektek?

•  A prototípus kifejlesztéséhez szükséges költségek (lásd kutatás-fejlesztési projektek)

•  Az iparszerű hasznosításhoz szükséges épületek, gyártóeszközök bekerülési költsége

•  A piacra vitelhez szükséges intézkedések költsége

Miért érdemes az innovációs és a kutatás-fejlesztési  
pályázatokban gondolkodni?

•  A technológiai kapacitások beszerzése mellett, a nagy költségigényű termék-  

és technológiai fejlesztési költségekhez is támogatást szerezhet

•  Az eszközbeszerzési pályázatoknál nagyobb vissza nem térítendő támogatáshoz juthat

•  felgyorsíthatja a termék- és technológiai fejlesztések megvalósítását,  

csökkenheti megvalósításuk pénzügyi kockázatát

•  Pénzügyi segítséget kaphat a termék- és a technológiai fejlesztések megvalósításához  

szükséges tudás és fejlesztési kapacitás külső forrásból történő megszerzéséhez

MIlyen táMogAtHAtó 
elemeket tartalmazNak 

A ProjeKteK?
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Vállalati kutatás-fejlesztési projektek

Amennyiben új termékek, eszközök, berendezések és szolgáltatások fejlesztéséhez keres támogatást 

a „Prototípusfejlesztés” című pályázati kiírás felel meg Önnek.

Vállalati innovációs projektek

Amennyiben a kínálat bővítésére irányuló fejlesztése az új termékek, eszközök és szolgáltatások ki-

fejlesztése mellett, ezek iparszerű gyártásához és piacra viteléhez szükséges eszközök beszerzését is 

magában foglalja, akkor a „Vállalati K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati kiírás 

felel meg Önnek.

Vállalati konzorciumi projektek

Amennyiben a kutatás-fejlesztési probléma megvalósítása nagyobb tudományos elmélyülést, egyete-

mi és/vagy kutatóhelyi szellemi és kutatás-fejlesztési kapacitás bevonását, a kockázatok, a feladatok 

és a támogatás konzorcium formájában történő megosztását igényli, akkor a „K+F versenyképes-

ségi és kiválósági együttműködések” című pályázati kiírás felel meg Önnek.

Vállalati iparjogvédelmi projektek

Amennyiben a fejlesztési eredmények szélesebb körű iparjogvédelmi hátterének megteremtése lehe-

tőségeinél nagyobb terhet jelent, akkor az „Iparjog” című pályázati kiírás felel meg Önnek.

A pályázatok részleteit a következő táblázatban foglaltuk össze, 

részletesebb információért forduljon kollégáinkhoz

a pályázatI 
leHetőségeK,

AMelyeK KÖzül
VálAsztHAt
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Megnevezés Prototípusfejlesztés Vállalati K+F+I tevékenység

Pályázhatnak
Mikro-, kis- és középvállalkozások 
(agrárvállalkozások is)

Gazdasági társaságok 
(nagyvállalatok és agrárvállalkozások is)

Milyen formában Csak egyedül Egyedül vagy konzorciumban is

Milyen célra Új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre
Új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre, valamint 
az iparszerű hasznosításához, piacra viteléhez 
szükséges műszaki-technikai eszközökre

Mit tartalmazhat a fejlesztés
Bér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi 
eszköz és immateriális eszköz beszerzést 
(korlátozottan), kiállítási vagy vásári részvételt

Bér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi 
eszköz és immateriális eszköz beszerzést, kiállítási 
vagy vásári részvételt

Támogatás összege 10-50 M Ft 50-1000 M Ft

Támogatás mértéke 35-70% 15-80%

Mitől függ a támogatás 
mértéke

KKV besorolástól, fejlesztés megvalósítási helyétől
KKV besorolásról, fejlesztés megvalósítási helyétől, 
projekt összetételétől

Sikeres pályázat esélyét 
növeli

K+F tevékenységek minél magasabb aránya, K+F 
tanúsítás megléte, akkreditált klasztertagság, saját 
iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom

K+F tevékenységek minél magasabb aránya, 
K+F tanúsítás megléte, akkreditált klasztertagság, 
saját iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom

Támogatás mértékét  
csökkenti

Eszközbeszerzések minél magasabb aránya, 
fejlesztés megvalósítási helye

Eszközbeszerzések minél magasabb aránya, fejlesztés 
megvalósítási helye, pályázó cég/cégek KKV besorolása

Megvalósítási időtartam 18 hónap 24 hónap

Benyújtható 2015. szeptember 30-tól 2015. szeptember 30-tól

Bírálat formája Szakaszos Szakaszos

Megnevezés
K+F versenyképességi és kiválósági 
együttműködések

Iparjog

Pályázhatnak
Vállalkozások és kutatóhelyek konzorciuma
(legfeljebb 5 tag)

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
(agrárvállalkozások is)

Milyen formában Csak konzorciumi formában Csak egyedül

Milyen célra
Olyan új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre, amely 
elmélyült kutatás-fejlesztési tevékenységet igényel

Újdonságkutatásra, hazai és külföldi szabadalmi 
bejelentésre, szellemi vagyon értékelésére

Mit tartalmazhat a fejlesztés

Bér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi esz-
köz és immateriális eszköz beszerzést (korlátozottan), 
iparjogvédelmi és piacra jutási költségeket, a kutatás-
fejlesztés költségének el kell érnie a 25%-ot

Szabadalmi ügyvivő és/vagy jogi szolgáltatást, 
hivatalos eljárások díját

Támogatás összege 4 000 vagy 0,5-4 M Ft 1-6 M Ft

Támogatás mértéke 25-100% 100% (amely a projekt tartalmától függ)

Mitől függ a támogatás 
mértéke

KKV besorolástól, fejlesztés megvalósítási helyétől, 
a projekt K+F tartalmától 

A projekt tartalmától

Sikeres pályázat esélyét 
növeli

K+F tevékenységek minél magasabb aránya 
és összetétele, K+F tanúsítás megléte, iparjogvédelmi 
bejelentés vagy oltalom

Ha a pályázó újdonságkutatást, iparjogvédelmi beje-
lentést és szellemi vagyonértékelést is kombinál 
a projektjében

Támogatás mértékét 
csökkenti

Konzorciumi tagok minősége, fejlesztés alacsony 
K+F tartalma, a megvalósítás helye

Ha a projektnek csak egy eleme van

Megvalósítási időtartam 48 hónap 24 hónap

Benyújtható 2015. november 30-tól 2015. szeptember 23-tól

Bírálat formája Szakaszos Folyamatos

Megjegyzés:  Ezek a pályázatok Budapest és Pest megye területén 2015 végétől lesznek elérhetőek. A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 

vállalkozások részére külön pályázatok kerülnek meghirdetésre még 2015-ben.

Megjegyzés:  Ezek a pályázatok Budapest és Pest megye területén 2015 végétől lesznek elérhetőek. A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 

vállalkozások részére külön pályázatok kerülnek meghirdetésre még 2015-ben.
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glósz és társa 
INNovácIó meNedzsmeNt
Az innováció gyakorlati megvalósítását innováció menedzsmentnek hívjuk. Társaságunk a ma-

gyar piacon egyedülálló innovációs menedzsment technológiát alakított ki, amellyel kreatív 

partnere tud lenni a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek megvalósításában, a pályá-

zati lehetőségek hatékony kihasználásában. 

Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként?

1. lépés: Innovációs stratégia kialakítása – Alakítsa ki a jövőbe vezető stratégiát!

2. lépés: Projektgenerálás – Dolgozza ki versenyképesnek tűnő ötletét!

3. lépés: K+F minősítés megszerzése – Minősítse projektjét a kockázatok csökkentése céljából!

4. lépés: Iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások lefolytatása – Biztosítsa védelmét, tisztázza jogi helyzetét!

5. lépés: Finanszírozás megteremtése – Szerezze meg a kedvezményes pénzügyi forrást!

6. lépés: Projektmenedzsment biztosítása – Szakszerűen és hatékonyan bonyolítsa le a projektet!

7. lépés: Iparjogvédelmi szerződések létrehozása – Építse ki a hasznosítási feltételeket!

8. lépés: Adókedvezmények érvényesítése – Vegye igénybe az adókedvezményeket is!

9. lépés: Megtérülés elemzése – Elemezze projektje pénzügyi hatásait! Módosítson, ha szükséges!

Referenciáink

társaságunk több mint 20 éve nyújt innovációs és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat partne-

rei részére. Közreműködésünkkel több száz sikeres ügy valósult meg, mintegy 250 milliárd forint 

közvetítésében vettünk rész, közreműködésünkkel több száz új munkahely létesült. Innováció me-

nedzsment és iparjogvédelem terén megszerzett szakértelmünket és tapasztalatunkat referenciáink 

igazolják! Keressen ismerőst referenciáink között: www.glosz.hu/kereses/

Időben történő felkészülés

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatok az átlagosnál nagyobb felkészültséget és kidol-

gozottabb dokumentációt, igényelnek, ezért sohasem lehet időben elkezdeni a munkát: a feltételek, 

a célok és a lehetőségek vizsgálatát, az ezeknek megfelelő a projekt felállítását, a kutatás-fejlesztési 

tanúsítás lebonyolítását, a műszaki, a pénzügyi és az iparjogvédelmi dokumentáció elkészítését.

 

                                                                                     Kérje kollégáink segítségét!
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Kérdésük és/vagy kérésük esetén, készséggel állunk rendelkezésre!

Elérhetőségeink:

Kiss János József, szabadalmi ügyvivő, iparjogvédelmi és innovációs szakmérnök
mobil: +36 (30) 977-5932  •  e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu

Glósz Andrea, ügyvezető
mobil: +36 (30) 992-6156  •  e-mail: glosz.andrea@glosz.hu

Kissné Pap Krisztina, tanácsadó
mobil: +36 (30) 352-3305  •  e-mail: kissne.pap.krisztina@glosz.hu

Részletes információk:

Pénzügyi tanácsadás: www.glosz.hu
Innovációs és iparjogvédelmi tanácsadás: www.innovacio-menedzsment.hu
Hitelképesség és hitellehetőségek: www.gloszestarsa.hu


