
 

"Innovációs voucher" 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Innovációs voucher" című (GINOP-2.1.4-

15 kódszámú) felhívás. 

 

A felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az 

innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I 

szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék. 

 

 

Részletek a pályázatról 
 

Támogatható tevékenységek 
 
Innovációs tanácsadás: a tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, 
védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és szabályozások 
alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés 

 Innovációs támogató szolgáltatás: irodahelyiség, adatbankok, könyvtárak, 

piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás 

biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-1000 db. 

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig 

lehetséges. 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió 

forint, maximum 20 millió forint. 

 A támogatás intenzitása min. 50 % max. 75 %. 

 Előleg igénylésére nincs lehetőség. 

 Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve 

illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati 

prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Ezen prioritások 

részletesen megtalálhatóak a pályázati felhívás 3.2.1. pontjában. 

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 

projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói 

Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 

 A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró 

kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését 

követő 90. nap, de legkésőbb 2019. december 31. A két időpont közül a korábbi 

az irányadó. 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57245


 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 

projektek. A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín 

megjelölésére van lehetőség. 

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 

10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus 

kitöltőprogramon keresztül. 

 Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi 

értékelési szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a minimális 20 

pontot. 

 
 
 

Támogatást igénylők köre 
 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások,  
 

 amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele), 

 amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt, 

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 

és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei, 

 amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

 

**Megköszönöm ha kis és középvállalkozás vezető, tulajdonos ismerőseinek 
továbbküldi emailem. Hozzuk helyzetbe őket is** 

Amennyiben más pályázat ( eszköz, ingatlan vásárlásra, fejlesztésre, munkabérre, software 
beszerzésre, stb… ) mint vissza nem térítendő támogatás ( cc 2-200 millió ft) szóbajöhet, javasolt 
kitölteni az alábbi kérdőívet és mielőbb együttgondolkodhatunk egy cégre szabott pályázati terv 
összeállításáról, amiben segítséget tudunk nyújtani díjmentesen.  

 Klikk:  Külső források, lehetőségek,pályázatok érdekelnének! 

Üdvözlettel:Petrovszki Zoltán pályázati fejlesztési tanácsadó, tréner tel.: 06-30-9454-

690  

email: petrovszkizoltan@yahoo. com  weblap: http://www.petrovszki. com/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BBLyBe_eP_k9XecfE13YNW02S5xwdPwKC91tdDdHJpU/viewform
mailto:petrovszkizoltan@yahoo.com
http://www.petrovszki.com/

