KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (COSME)

Pályázat megnevezése
(magyar)

DESIGN-ALAPÚ FOGYASZTÁSI CIKKEK

Pályázat megnevezése (angol)

Design-based consumer goods

Pályázat kódja

COS-DESIGN-2015-3-03

Általános információk
Célok
A „Design-alapú fogyasztási cikkek” felhívás az innovatív megoldások piacra jutási idejének
csökkentését, a kreatív megoldások szélesebb alkalmazását akadályozó tényezők lebontását,
a vonatkozó termékek (és szolgáltatások) számára piacok kialakítását vagy szélesítését,
valamint az európai KKV-k világpiaci versenyképességének növelését célozza.
A felhívás KKV-k projektjeit támogatja a következő területeken:
olyan újszerű termékek, szolgáltatások vagy megoldások alkalmazása a technika
állásához tartozó (state of the art) technológiák és kreatív megoldások első
használatbavételén (ﬁrst application), piaci befogadásán és terjedésén keresztül,
amelyek
a demonstrációs fázison túljutottak, de
támogatásra van szükségük a piaci bevezetéshez a méretnövelés és/vagy a
piacosítási kockázatok miatt.

Támogatott tevékenységek

• Új termékek, szolgáltatások vagy megoldások alkalmazása
• a technika állásához tartozó (state of the art) technológiák
és kreatív megoldások
• első használatbavételén (ﬁrst application), piaci
befogadásán és terjedésén keresztül.

Kedvezményezett

Valamely EU tagállamban vagy a COSME programban
résztvevő országban (COSME rendelet 6. cikk szerint)
alapított jogi személy: KKV vagy egyéb jogi entitás.
KKV önállóan vagy konzorciumi keretek között is pályázhat.

Részvételi forma

Választható

Konzorcium

A konzorciumot csak KKV vezetheti.
Konzorciumi partnerek lehetnek egyetemek, oktatási
intézmények, tudományos-technológiai szervezetek,
kapcsolódó szolgáltatók, egyéb KKV-k és más jogi entitások.

Támogatott projektek várható
száma

12-14 db

Pénzügyi információk
Teljes keret

11.200.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

1 000 000 EUR
(Az EU hozzájárulás tipikus nagysága 800 000 és 1
000 000 EUR között várható.)

Támogatási intenzitás

Maximum 50%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 50%-a (szerződéskötéstől számított 30
napon belül, a garanciák rendelkezésre állása esetén).

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előﬁnanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)
A felhívás csak korlátozottan támogatja a „hardware” jellegű
beruházásokat (pl: gyártáshoz használt eszközök).

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők
Felhívás közzététele

2015.05.05.

Benyújtási határidő

2015.07.23.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/cosme/

Támogató döntés

2015. november

Szerződéskötés

2016. január-február

Projekt megkezdése

2016. március

Megvalósítás

min. 12 - max. 33 hónap hónap

