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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

Innovációs voucher 

GINOP 2.1.4-15 

A pályázat benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

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 szolgáltató4), és azoktól innovatív termék, eljárás, vagy 

szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe. 

A felhívás további célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) 

megfogalmazott prioritásokat támogassa azzal a szándékkal, hogy a KKV-k széles körének jelentős 

szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást biztosítson. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

Vissza nem térítendő, minimum 3.000.000,- Ft maximum 20.000.000,- Ft  

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetén a támogatási intenzitás az 

elszámolható költségek 75%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs 

tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg 

vállalkozásonként a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási 

intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

mailto:business@edc.debrecen.hu
mailto:florika.andras@edc.debrecen.hu
mailto:nagy.bettina@edc.debrecen.hu


 

2 

 

Kedvezményezettek: 

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. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati feltételek 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele 

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív és/vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt 

legkisebb mértéke alá csökkent 

 amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét 

 amely vállalkozás ezen Felhívás keretéből már részesült támogatásban 

 amely vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban 

részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be. 

Támogatható tevékenységek:  

Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás. 

 Innovációs tanácsadás1 és innovációs támogató szolgáltatások2 igénybevétele tevékenység. 

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). 

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban 

meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. 

Előleg, önerő 

Előleg igénylésére nincs lehetőség. 

                                                                 

1 a tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és 
szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés 
2 irodahelyiség, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás 
biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából   
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A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható 

összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.  

 


