SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Felhívás
A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a
vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására.
Felhívás címe

Innovációs voucher

Felhívás kódszáma

GINOP-2.1.4-15

Támogatási intenzitás

min. 1 millió Ft- max. 5 millió Ft

Támogatás jellege

vissza nem térítendő

Támogatást igénylők köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások

Benyújtás határideje

2016. október 3-tól 2018. október 3-ig

1. A Felhívás célja
A felhívás célul tűzte ki egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonását az
innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a
vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitásának fokozását.
Az elnyert támogatással egyrészt a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem
megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség,
másrészt arra, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül
megkeressenek egy-egy szolgáltatót (egyetem, kutatóhely, egyéb minősített szolgáltató), és
azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez
kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.
2. Rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg mértéke: 3 milliárd Ft.
3. Támogatható tevékenységek
A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás az alábbi tevékenységek
esetében:
a) innovációs tanácsadás
b) innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele
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A támogatások az alábbi feltételeknek való megfelelés esetén vehetőek igénybe:
 Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és
innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy
folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos
működési

tevékenységéhez

(pl.

folyamatos

adótanácsadáshoz,

rendszeres

jogi

szolgáltatáshoz).
 Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási
kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a
támogatás visszavonásra kerül.
 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
 A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és
az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből)
állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami
támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai
vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
 A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő
igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló
dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési
kérelemhez szükséges benyújtania.
4. Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam
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.
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5. Elszámolható költségek köre
Innovációs támogató szolgáltatások hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások
fejlesztése céljából:


Adatbankok, műszaki szakkönyvtárak igénybevétele,



Felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóintézet, állami többségi
tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató által biztosított
laboratóriumhasználat,



Minőségtanúsítás keretén belül elszámolható egyrészt a rendszer kialakítása, azaz
irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri
leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatása a felkészítő szervezet
árajánlata alapján, másrészt nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító
audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján,



Műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy
állami kutatóhely, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb
minősített szolgáltató bevonásával egy adott műszaki és/vagy technológiai
bizonytalanságot jelentő probléma megoldására, amelyet a támogatást igénylő a saját
kapacitásai és tudása révén megoldani nem képes.
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