
A METABUILDING projekt finanszírozásban részesült az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából a 873964 számú
támogatási megállapodás alapján. A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerző véleménye a felelős. Az Európai Bizottság és a Kis- és
Középvállalkozások Végrehajtó Ügynöksége (EASME) nem felelős az abban foglalt információk felhasználásáért.

Innováció finanszírozása és támogatás az épített környezet ágazatban működő kkv-k számára

1. SEED felhívás - Az esszencia

Webinar - 16/12/2020



HÁTTÉR



MOTIVÁCIÓ
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Az épített környezet ágazatban működő kkv-k innovációs finanszírozása és támogatása

▪ Az innováció beillesztése az építőipari ágazat „hagyományos” értékláncába.

▪ Kiterjesztés más iparágakra, hogy egy kibővített Épített Környezet ipari ágazatot hozzon létre.

▪ Annak lehetővé tétele, hogy a kkv-k nemzetközivé tegyék tevékenységeiket és elérjék az

európai piacokat.

▪ A modern építőipari innovációs ökoszisztéma megszilárdítása és bővítése, amelyet egy közös

digitális nyílt innovációs platform támogat.



AZ INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSA
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3,75 millió EUR a kkv-k innovációs támogatására

A METABUILDING projekt 60 db 5 000 eurós innovációs utalványt finanszíroz

az innovációs projektek műszaki, jogi és üzleti vonatkozásainak ellenőrzéséhez valamint

40 együttműködési projektet támogat projektenként legfeljebb 55.000 EUR támogatással. 

A kaszkádfinanszírozás az Európai Bizottság azon mechanizmusa, amely a finanszírozást
harmadik felek (például kkv-k) részére osztja szét európai projekteken keresztül.

A KASZKÁD FINANSZÍROZÁSA



HATÁSOK
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METABUILDING elérendő célok

❑ Több mint 100 támogatott kkv

❑ A kkv-k árbevételének 10-25 %-os növekedése

❑ 30 %-os átlagos középtávú termelékenység-növekedés évente

❑ 80+ új termék és folyamat

❑ Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 30 %-os csökkentése

❑ Energiafogyasztás 20 %-os csökkentése

❑ Építőanyag-hulladék 15 %-os csökkentése

❑ Vízfogyasztás 10 %-os csökkentése



FINANSZÍROZÁSI 
RENDSZEREK



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Finanszírozási rendszerek
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Projekt ötletek / innovációs 
lehetőség 

megvalósíthatóságának 
vizsgálata

Új technológiák
fejlesztése

(co-creation projects)

Technológiatranszfer más 
ágazatokból / országokból

(In-sourcing projects)

Legfeljebb 5.000 EUR / kkv Legfeljebb 55.000 EUR / projekt

Rövid beavatkozások 6 hónap



PROJEKTPARTNEREK
& TÁMOGATÁS



KONZORCIUM

METABUILDING· H2020 G.A. 873964 9

15 partner 9 országból

▪ 4 uniós szintű ipari 
platform

▪ 3 nemzeti technológiai 
platformok

▪ 2 Nemzeti Építészet
Ipari szövetségek

▪ 1 Nagy IKT ipari

▪ 1 Üzleti Hálózat

▪ 6 EU-s célország
▪ 2 résztvevő EU-s ország
▪ 1 társult ország



TÁMOGATÓ CSAPAT
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Helpdesk a célországokban

Ausztria
E-mail:Helpdesk-austria@metabuilding.com

Franciaország
E-mail:Helpdesk-france@metabuilding.com

Magyarország
E-mail:Helpdesk-hungary@metabuilding.com

METABUILDING Grant Secretariat (csak angolul): grant-secretariat@metabuilding.com

Olaszország
E-mail:Helpdesk-italy@metabuilding.com

Portugália
E-mail:Helpdesk-portugal@metabuilding.com

Spanyolország
E-mail:Helpdesk-spain@metabuilding.com

mailto:helpdesk-austria@metabuilding.com
mailto:helpdesk-france@metabuilding.com
mailto:helpdesk-hungary@metabuilding.com
mailto:grant-secretariat@metabuilding.com
mailto:helpdesk-italy@metabuilding.com
mailto:helpdesk-portugal@metabuilding.com
mailto:helpdesk-spain@metabuilding.com


1. SEED FELHÍVÁS



CÉLCSOPORTOK

A kibővített épített környezetvédelmi ágazat kkv-i
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Innováció az

építőiparban

Ágazatközi, határokon
átnyúló együttműködés

támogatásával

6 célország:

Ausztria · Franciaország · Magyarország

Olaszország· Portugália· Spanyolország



HATÁLY
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A kkv-k innovációjának ösztönzése a döntéshozatal támogatása révén

➢ Egy innovációs projekt upstream elemzése*.

➢ Folyamatban lévő innovációs projekt elemzése*.

➢ Az innovációs projektekre
vonatkozó döntéshozatal
támogatása, amely alapul szolgál
egy innovációs projekt elindítására
vagy folytatására vonatkozó
döntés meghozatalához.

* A műszaki, gazdasági vagy szellemi tulajdonjogok elemzése.



FINANSZÍROZÁS:
MENNYI PÉNZ ?
& MIK A TÁMOGATHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK



PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS
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Innovációs utalvány szolgáltatások kifizetéséhez

Annak értékelése, 
hogy megvalósítható-e

a projekt ötletek

Innovációs utalványok
legfeljebb 5.000 EUR/kkv

Szolgáltatások
kifizetése kkv-knak

(rövid beavatkozások)

▪ Innovációs mentorálás.

▪ Szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések.

▪ Technikai elemzés és segítségnyújtás.

▪ Partnerek vagy innovatív technológiák azonosítása.

▪ Potenciális partnerek vagy innovatív technológiák

értékelése.

▪ Ágazatközi üzleti modellek/tervek kidolgozása.

▪ Piackutatások kidolgozása.



ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK



SIKER KRITÉRIUMOK

Mit kell szem előtt tartani egy pályzat benyújtásakor
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Kritériumok Súly
Max. 
pont Mit értékelünk?

A projekt

ötlet/folyamatba

n lévő projekt

innovatív jellege

40 % 5

Olyan projektötlet vagy folyamatban lévő

projekt, amely a piacon rendelkezésre álló

technológiákhoz és/vagy megoldásokhoz képest

jelentős innovációs potenciált mutat. 

Az építőiparra

gyakorolt hatás
40 % 5

A projektötlet vagy a folyamatban lévő projekt

jelentős hatást gyakorol az építőiparra azáltal, 

hogy egyedi igényeket kezel, vagy új

lehetőségeket teremt.

Regionális hatás 

relevanciája
20 % 5

A projektötlet vagy a folyamatban lévő projekt

összhangban van a regionális fejlesztési

prioritásokkal, és elősegíti a regionális fejlődést.

ÁLTALÁNOS FÓKUSZ

➢ Innováció az építőiparban:
• Együttműködés más ágazatokkal
• Más ipari ágazatok inspirációja

➢ Üdvözlendő a határon 
átnyúló fókusz, de nem 
kötelező.



PÁLYÁZATI FOLYAMAT
& IDŐZÍTÉS



PÁLYÁZAT
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Kérelem benyújtása: Hogyan, mikor és hol?

A felhívás 

közzétételének dátuma
2020.12.01

A felhívás megnyitása 2020.12.15

A felhívás lezárása 2021.01.30

A finanszírozás
eredményei

2021.02.15

Az innovációs utalvány
kifizetése

Elszámolás: a számla a és az
utólagos értékelés bemutatása
Határidő: a támogatási döntéstől
számított 2 hónapon belül

(2021.04.15)

IDŐBELI ÜTEMEZÉS

https://www.metabuilding.
com/seed-call/

ONLINE PÁLYÁZAT

(*) Ez a szám az első fordulóra vonatkozó kérelmezési eljárást jelenti (15.12.2020-tól 30.01.2021-ig Brussel idő szerint
17:00-ig).A második fordulóban az eljárás azonos lesz, és a benyújtási időszakot a 2021. második félévben határozzák meg.

SEED



MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS?



A KÖZELGŐ FELHÍVÁSOK

További tervezett lehetőségek...
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Ideális esetben a SEED projektek a később benyújtandó 
GROW/HARVEST projektek előkészítéseként szolgálnak.



VÁLJUNK AZ INNOVÁCIÓS 
ÖKOSZISZTÉMA RÉSZÉVÉ



DIGITÁLIS PLATFORM
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Az innovációs ökoszisztéma gerince

Nyílt innovációs digitális platform segítségnyújtás

az alábbiakhoz:

▪ Ismerje meg a rendelkezésre álló finanszírozást.

▪ Tájékoztatást kap az innovációs támogatásokról.

▪ Partnereket talál az együttműködésen alapuló

projektekhez.

▪ Fedezzen fel innovatív technológiákat.

▪ Mutassa meg termékeit és szolgáltatásait.

▪ Keressen új piacokat.

▪ Csatlakoztassa és bővítse az ökoszisztémáját.

▪ Tesztelje és érvényesítse a technológiáit.

▪ Ismerjen meg más ágazatokat/országokat.

Az Európai Építőipari

Technológiai Platformhoz

kapcsolódva

www.ectp.org

https://www.metabuilding.com



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK



www.metabuilding.com
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Köszönöm a kedves figyelmüket


