Pályázat szériában gyártható termékek fejlesztésére

Benyújtási határidő
Támogatás formája

2022. május 31-ig
Vissza nem térítendő állami támogatás!

Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozások és kettős könyvitelt
vezető gazdasági társaságok, akik
1. kereskedelmi forgalomban kapható termékeket gyártanak,
2. minimum 2 teljes lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással
alátámasztott) üzleti évvel rendelkeznek,
3. 113, 114, 117, 226, 231 GFO kóddal rendelkeznek.
100.000.000 forint.

Támogatás összege

minimum 5.000.000 Ft – maximum 20.000.000 Ft.

Támogatási intenzitás

100%

Benyújtás formája

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező
Pályázati adatlapon nyújtható be.
Kötelező vállalások
1. Szériában gyártható termék létrehozása
Pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszak
végéig (a projekt fizikai befejezésének napjáig) szériában
gyártható terméket állít elő.
2. Kiállításokon, vásárokon való megjelenés
3 hazai és/vagy nemzetközi kiállításon, vagy vásáron
megjelenik a projekt keretében kifejlesztett termékkel.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
tevékenységek
Előkészítési tevékenység
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A szériában gyártható termék előállításához és/vagy a
sorozatgyártáshoz szükséges új eszközök, gépek
beszerzése
A szériában gyártható termék előállításához és/vagy a
sorozatgyártáshoz
szükséges
immateriális
javak
beszerzése
 Designer szakmai szolgáltatások költsége (pl. tervezés) –
minimum 10%;
 Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége (pl. projekt
keretében beszerzendő eszközök üzembe helyezése,
kalibrálása, amennyiben az nem képezi a vételár részét,
iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos költségek, hatósági
díjak);
 Személyi jellegű ráfordítások – maximum 30% az összes
elszámolható költségre vetítve és maximum 800.000 Ft/fő/hó;
 Anyagköltségek – maximum 25%;
 Műszaki berendezések, gépek – minimum nettó 200.000 Ft
egyedi értéktől;

Támogatható tevékenységek

Elszámolható költségek
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Nem elszámolható költségek

Támogathatóság feltétele

Egyéb berendezések, felszerelések – minimum nettó 200.000
Ft egyedi értéktől;
 Immateriális javak (pl. felhasználási jog, know-how, szoftver,
iparjogvédelmi oltalom megvásárlásának költsége).
 Pályázó által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját
teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által
forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
 Pályázónál saját teljesítés keretében felmerült, vagy partner
és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő eszközhöz vagy
szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség, így különösen;
o műszaki gépek, berendezések,
o immateriális javak,
o és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke
 garanciális költségek, bankgarancia ktg.; kamat ktg.,,
 franchise díj, jogszabály-frissítési díj, fordítási költségek
 meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más
telephelyre történő áttelepítési költsége,
 előkészítési célú és projektmenedzsment tevékenység
költségei (például: pályázatírás, projektmenedzsment,
kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek
készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői
díj, közbeszerzési szakértő költsége),
 általános költségek (rezsi),
 utazási- és szállásköltségek,
 közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, pótkocsi,
félpótkocsi beszerzése,
 műszaki eszközök felújítási és karbantartási költségei,
 meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az
átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
 eszközök leszerelési költsége,
 irodabútor,
 készletek beszerzése,
 élelmiszer, italbeszerzés költsége;
 gépjármű lízing, gépjármű bérlet díja;
 terület- és ingatlanvásárlás költsége;
 nem közvetlenül a projekt keretében kifejlesztett termékhez
kapcsolódómarketing tevékenység, továbbá a promóciós
termékek költsége,
 könyvvizsgáló költsége; pénzügyforgalmi költségek; hatósági
díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei;
 a visszaigényelhető általános forgalmi adó, adók, közterhek.
A támogatott projekt eredményeként létrejövő szériában gyártható
termék kizárólag az alábbi TEÁOR besorolás szerinti
tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések esetében támogatható:
- 1320 Textilszövés
- 1330 Textilkikészítés
- 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
- 1393 Szőnyeggyártás
- 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
- 2016 Műanyag-alapanyag gyártása
- 2229 Egyéb műanyag termék gyártása
- 2313 Öblösüveggyártás
- 2341 Háztartási kerámia gyártása
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- 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
- 2370 Kőmegmunkálás
- 2740 Villamos világítóeszköz gyártása
- 3101 Irodabútor gyártása
- 3102 Konyhabútorgyártás
- 3109 Egyéb bútor gyártása

Támogatásban nem részesíthetők köre

Vállalások

Fenntartási időszak

Teljesítés ideje

olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a
Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás,
vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt
áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban;
 amellyel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 nem elérhető a közösségi média platformjainak valamelyikén,
vagy nem rendelkezik működő (elérhető) honlappal;
 nem rendelkezik a pályázat keretében kifejlesztendő szériában
gyártható terméksorozatgyártásához szükséges termelő
kapacitásokkal és a pályázat keretében sem tervezi azt
beszerezni;
 A projekt megvalósítási időszakának végétől a projekt
fenntartási időszakának végéig egy adott időpontban legalább
2 terméke rendelkezésre fog állni.
 A nyertes Pályázóknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatosan
ellenőrzés-tűrési
és
adatszolgáltatási
kötelezettsége van, valamint köteles az ellenőrökkel
együttműködni.
A nyertes Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
keretében beszerzett eszközöket és a kifejlesztett szériában
gyártható terméket a Támogatói okiratban szereplő projekt fizikai
zárás dátumától számított legalább három évig fenntartja.
Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll
rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://hfda.hu/hu/cikkek/design-lab-2022-2746
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