Pályázzon vállalkozásával
az innovációs voucherért és legyen parterünk
egy közös kutatás-fejlesztési projektben!

INNOVÁCIÓS VOUCHER
Tisztelt Cégvezető Úr/Asszony!
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét az Innovációs voucher (GINOP-2.1.4-15) pályázati
lehetőségre, amelynek célja a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása,
illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A pályázat a cél elérését az
önállóan kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások
támogatásával tervezi megvalósítani, amely során A FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ PROJEKTEK
MINIMUM 1 MILLIÓ FT – MAXIMUM 5 MILLIÓ FT KÖZÖTTI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐEK a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Pályázat benyújtásának határideje:
2016.10.03. – 2018.10.03.

A pályázat keretében támogatható tevékenység: INNOVÁCIÓS
TANÁCSADÁS ÉS INNOVÁCIÓS TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELE. A pályázat során a vállalkozások számára
szükséges, de általuk nem megvalósítható tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség. A felhívás
továbbá támogatja, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel,
elképzeléseikkel közvetlenül megkeressék az egyetemeket, és
azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése
érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.

Pályázható összeg:
MIN. 1 mFT – MAX. 5 mFT
Pályázók köre:
MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
Pályázati felhívás:
PÁLYÁZAT EREDETI SZÖVEGE

A Szegedi Tudományegyetemen közel 2500 KUTATÓ ÉS OKTATÓ folytat nemzetközi szinten is jelentős,
hazai viszonylatban pedig meghatározó kutatás-fejlesztési tevékenységet, akik TÖBB MINT 40
TUDOMÁNYÁGAT KÉPVISELNEK, AMELYEK KÖZÜL 9 TUDOMÁNYTERÜLETET AZ INTÉZMÉNY KIEMELET
PRIORITÁSKÉNT KEZEL. Egyetemünk megfelel a pályázat külső szakértő szervezetekkel szemben
támasztott elvárásainak az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások nyújtása
tekintetében, így megfelelő partner lehet az Ön és vállalkozása kutatás-fejlesztési igényeinek kielégítésére.
SZTE Kutatási portfolióját és műszerparkját bemutató
tudástérkép:
tudasterkep.szte.hu

Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődését, kérjük,
hogy vegye fel a kapcsolatot az SZTE Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Igazgatóságával és egyeztessük a pályázatban
rejlő együttműködési lehetőségeket!

SZTE K+F kiadványai:
www.inno.u-szeged.hu/kutatas-fejlesztes/dokumentumok
Szolgáltatások:
tudaspark.sed.hu/services/public_index

Prof. Dr. Kemény Lajos s.k.
Tudományos és innovációs rektorhelyettes
Szegedi Tudományegyetem
A pályázat tartalmának rövidített kivonata letölthető az alábbi linken:
http://www.inno.u-szeged.hu/projektfejlesztes/innovacios-voucher/innovacios-voucher

KAPCSOLAT:
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
CÍM: 6720 SZEGED, DUGONICS TÉR 13. E-MAIL: INNO@REKT.SZTE.HU

TELEFON: +36 62/546-702

