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Támogatás 
megnevezése

DAOP-1.2.1.-11 DDOP-1.1.3.-11 ÉAOP-1.1.2./A-11 ÉMOP-1.2.1.-11 KDOP-1.2.1.-11 KMOP-1.5.2.-11 NYDOP-1.1.1./A-11

Támogatás formája
Forrás (2011-2013) 1,6 mrd HUF 0,7 mrd HUF 0,8 mrd HUF 1,29 mrd HUF 0,5 mrd HUF 0,56 mrd HUF 0,6 mrd HUF
Beadási határidő

Célok

Kedvezményezettek 
köre

Elszámolható 
költségek

Támogatás mértéke %
Tám. min. összege:

Tám. max. összege: 150 M HUF 150 M HUF 100 M HUF

Támogatható 
tevékenységek köre

A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: (kötelezően 4 választandó)
A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása;
A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése;
A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése;
A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel;
A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter stratégia 
készítése;
A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások;
A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás;
A8. A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú oktatás, képzés, betanítás;
A9. Projektmenedzsment szervezet működéséhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés;
A10. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére; (önállóan nem támogatható);

B. A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködés esetén:
B1. Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
B2. Építés, átalakítás, bővítés (technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli infrastrukturális feltételeinek megteremtése);
B3. Információs technológia-fejlesztés.

Az "A" típusú költségek közül mind az induló, mind a fejlődő klaszterek számára legalább négy tevékenység választása kötelező, míg vállalati együttműködés esetén "A" típusú tevékenységre nem lehet pályázni. Induló klaszterek B típusú 
tevékenységre nem pályázhatnak. A fejlődő klaszterek és vállalati együttműködés esetében a "B" pontban meghatározott tevékenységek valamelyike kötelezően választandó.
A fejlődő klaszterek közös beruházásai, eszközbeszerzései ("B" típusú tevékenység) támogatásának feltétele, hogy minimum 3 (nem partner és nem kapcsolt vállalkozás) KKV-nak minősülő klasztertagja vegyen részt a konkrét beruházásban. A 
klasztermenedzsment szervezet a fent említett 3 tagon felül vesz részt a konzorciumban/közös beszerzésben. 
Vállalati együttműködés esetén a közös beruházás, eszközbeszerzés támogatásának feltétele, hogy minimum 3 (nem partner és nem kapcsolódó vállalkozás) mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozás vagy 3 mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülő vállalkozás által alapított projekttársaság vegyen részt a konkrét beruházásban.

Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása 

vissza nem térítendő

2011. március 1. -  2011. december 31.

10 - 80 %

Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása;
Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása;

Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása.

10 M HUF

100 M HUF 100 M HUF

Előkészítési költségek (tanulmányok, tervek, engedélyek);
Projektmenedzsment költségek;
Szolgáltatások igénybevételének költsége (például jogi, nyilvánosság, tervellenőr);
Építési (új építés, továbbá meglevő esetében felújítási, átalakítási, bővítési) költségek;
Eszközbeszerzések költségei;
Immateriális javak beszerzése;
Hatósági díjak
Képzési költség csak abban az esetben elszámolható, amennyiben a projekt megvalósításának befejezéséig a képzésben részesült személyek vizsgabizonyítványa bemutatásra kerül.

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Szövetkezetek 

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók 
Egyéb vállalatok 


