PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az AKH (Alkalmazott Kutatóintézet Hálózat) K+F+I finanszírozási lehetőségek KKV-knak.
„A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs képességeinek növelése a ZalaZONE által”.
Rövidített neve: AKH-ZalaZONE 1.
Pályázat azonosító száma: AKH-ZalaZONE 1.-0001/2022.
Pályázat futamideje: maximum 12 hónap.
Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által meghirdetett felhívás célja, a magyar nemzetgazdaság KKV és Startup
szektor kutatás fejlesztési és innovációs képességének növelése az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által
nyújtott szolgáltatások igénybevételével.
Igénybevehető szolgáltatások köre: Vállalkozások számára nyújtott K+F+I szolgáltatás, melynek keretében az
innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás vehető igénybe.
A felhívás keretében az Autóipari Próbapálya Zala Kft. célja a magyar nemzetgazdaság versenyképességének
támogatása az együttműködő KKV-k kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben a vállalkozási
tevékenységének támogatásán keresztül.
A felhívás keretében az Autóipari Próbapálya Zala Kft. állami finanszírozást biztosít a KKV-k és Startup szektor
technológia (termék vagy prototípus)-, vagy szolgáltatás- fejlesztéseik megvalósításához.
Támogatásra jogosultak köre: Magyarországi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági
társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek:
1. KKV cégek saját vállalkozással:
i.

legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,

ii.

kettős könyvvitelt vezetnek és

iii.

nem tartoznak a KATA hatálya alá.

2. A pályázó(k) utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti
saját tőkéje nem lehet negatív vagy a szükséges pótbefizetést/tőkeemelést köztes beszámolóval igazolni
tudja.
3. Kapcsolt vállalkozások esetén csak egy cég pályázhat a jelen felhívásra.
4. Konzorcium jelen felhívás keretében nem pályázhat. A pályázók csak önállóan pályázhatnak,
konzorciumban benyújtott pályázásra nincs lehetőség.
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Nem nyújtható támogatás:
a)

azon pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához
használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.

b)

nehéz helyzetben lévő vállalkozás1 részére,

c)

exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

d)

ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

e)

a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,

f)

azon pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

g)

olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Keretösszeg: A rendelkezésre álló keret 70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint.
Igényelhető támogatás: 7.500.000-40.000.000 Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forinttól negyvenmillió forintig
terjedő összeg. A KKV vagy Startup cégnek nyújtott innovációs támogatás támogatási intenzitása 75% (25%
önerő mellett) feltéve, hogy az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás
teljes összege nem haladja meg bármely három éves időszak2 alatt vállalkozásonként a 200.000 eurónak
megfelelő forintösszeget. Amennyiben a pályázó az igényelt támogatással meghaladja a 200.000 eurós
keretösszeget, a maximális támogatási intenzitás 50% lehet (50% önerő mellett).
A pályázat keretében nyújtott K+F+I szolgáltatás munkadíja nem standardizálható, mivel egyedi, az adott pályázat
keretein belül megoldandó feladatra vonatkozó összetételű állomány alkalmazása lehet szükséges. Ennek
értelmében a piaci árat egyedileg, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által nyújtott K+F+I szolgáltatásra vonatkozó
ajánlat kiállításával egy időben az Autóipari Próbapálya Zala Kft. támasztja alá, melyhez a mérnöki kamara
napidíjas díjszabását, valamint az igazságügyi szakértői díjszabást alkalmazza.
Pályázat futamideje: maximum 12 hónap.
Pályázat értékelője és a támogatás nyújtója: Autóipari Próbapálya Zala Kft.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdés alapján.
A három éves időszak az Előzetes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (ET) benyújtása napját megelőző
háromszor 365 napot jelenti.
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A támogatható célkitűzések köre:
Önállóan támogatható tevékenységek: Vállalkozások számára nyújtott K+F+I szolgáltatás, melynek keretében az
innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás vehető igénybe.
A támogatható tevékenységek uniós állami támogatási szempontú besorolása:
A pályázat keretében támogatható tevékenységek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak
minősül, és a támogatásra kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete, és 28. cikke szerinti KKVknak nyújtott innovációs támogatás szabályaival összhangban nyújtható.
A pályázat keretében kizárólag a támogatási kérelem (Részletes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény,
RT) benyújtását követő naptól felmerült, az innovációs tanácsadás3 és támogató szolgáltatások4 költsége
számolható el.
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a KKV-knak nyújtott innovációs
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
A KKV-knak nyújtott innovációs támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható
más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
További lényeges feltételek:
• Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt

keretében végzett együttműködés során, a megállapodott ütemterv szerint az előrehaladást az Autóipari
Próbapálya Zala Kft-vel közösen, és rendszeresen ellenőrzik, az előrehaladási jelentést havonta
jóváhagyják és erről igazolást állítanak ki.
• A záró pénzügyi és szakmai beszámoló részeként, mind a Pályázó, mind az Autóipari Próbapálya Zala

Kft. nyilatkozik a megvalósítási időszakra vállalt kötelező vállalások és monitoring mutatók teljesüléséről,
és köteles indokolni a céloktól való eltéréseket.
• A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 12 hónap.

A tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és
szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés.
4
Irodahelyiségek, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás
biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából.
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• A támogatást nyújtó és a Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratok és dokumentumokat a

támogatási döntéstől számított tíz évig kötelesek megőrizni.
Pályázat benyújtása:
A pályázatok első körös (ET) benyújthatóságának kezdete: 2022. 07. 12.
A pályázatok első körös (ET) benyújtásának határideje: folyamatos, az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat a felhívás megjelenésétől a rendelkezésre álló keretösszeg
kimerítéséig, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig fogadja be. A pályázati lehetőség lezárásáról az
Autóipari Próbapálya Zala Kft. közleményt tesz közzé.
Az előzetes pályázati döntést követően a pályázatok második körös (RT) benyújtása folyamatos, a megadott
határidők figyelembevételével.
A pályázati dokumentáció kötelező, és egyéb elemeit elektronikusan (a pályázati nyilatkozat kivitelével) emailen
keresztül kérjük benyújtani oly módon, hogy a pályázó a benyújtandó dokumentumok mindegyikét kitölti,
kinyomtatja, cégszerű aláírásával ellátja, majd ezeket digitalizálja és pdf formátumban elküldi az alábbi email
címre:
Pályázati email cím: akhpalyazat@zalazone.hu
Emellett a honlapról elérhető Pályázati nyilatkozatot 1 db eredeti példányban, cégszerűen aláírva, tértivevényes
postai küldeményként postázni, vagy személyesen az Autóipari Próbapálya Zala Kft. fogadóépületének
recepcióján (az alábbi címen) leadni szükséges:
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint az „AKH Pályázat” feliratot. A borítékban a Pályázati
nyilatkozat eredeti példányán kívül egyéb dokumentum nem szerepelhet.
Amennyiben a Pályázati nyilatkozat eredeti példánya az elektronikus dokumentáció elküldésének napját követő
8. munkanapon belül nem érkezik meg az Autóipari Próbapálya Zala Kft-hez, úgy a pályázat érdemi vizsgálat és
hiánypótlási lehetőség nélkül automatikusan elutasításra kerül.
A pályázat beérkezési időpontjának az számít, amikor a pályázati dokumentáció elektronikusan megérkezik.
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A pályázat ütemezése:
1. Pályázat meghirdetése
2. Az előzetes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (ET) benyújtása a pályázó részéről.
3. Az előzetes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (ET) befogadási és formai kritériumoknak
való megfelelés értékelése 5 munkanapon belül.
4. Előzetes pályázati döntés, valamint az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által összeállított árajánlat
megküldése a pályázó részére 10 munkanapon belül.
5. Részletes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (RT) benyújtása pályázó részéről 10
munkanapon belül.
6. Döntés a pályázó támogatásáról, pozitív bírálat esetén a támogatási okirat megküldése a pályázó
részére 10 munkanapon belül.
Letölthető dokumentumok:
A szükséges dokumentumok a következő webcímről tölthetőek le:

https://research-and-innovation.zalazone.hu/calls/
1.

2.

Pályázati adatlapok:
1.

Előzetes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (ET).

2.

Részletes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény (RT).

Pályázati nyilatkozat.

A pályázat benyújtásánál további, kötelező mellékletek:
-

A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája.

-

A saját forrás meglétét igazoló – 30 napnál nem régebbi – eredeti banki igazolás, bankszám- lakivonat,
hitelígérvény vagy szerződés.

Kapcsolat:
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Felhívás meghirdetésének napjától az alábbi elérhetőségen
kizárólag írásban kérhető.
E-mail: akhpalyazat@zalazone.hu
Minden aktuális, pályázattal kapcsolatos információ, tájékoztatás a honlapon érhető el.
Honlap: https://research-and-innovation.zalazone.hu/calls/
A fenti e-mail címre a pályázati felhívás tartalmával kapcsolatosan 2022. 07. 30. 18:00 óráig beérkezett
kérdéseket legfeljebb 5 munkanapon belül az Autóipari Próbapálya Zala Kft. írásban (a fenti e-mail címről)
megválaszolja.
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A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredménye nyilvános, a nyertes pályázatok főbb adatai (pályázó
neve, projekt neve) az Autóipari Próbapálya Zala Kft. honlapján publikálásra kerül.
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