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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-2.1.4-15  

Támogatást 

igénylők köre: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

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

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 

teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

c) 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, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

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

Pályázati kiírás 

célja: 

A Felhívás célja a támogatási igény benyújtását megelőzően GINOP forrásból K+F+I tevékenységet nem végző, de piacképes 

termékkel, technológiával vagy szolgáltatással rendelkező mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba 

oly módon, hogy a voucher segítségével igénybe vett innovációs szolgáltatások révén a vállalkozások innovációs 

tevékenységének intenzitása fokozódjék. 

Az elnyert támogatással a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos 

innovációs szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség úgy, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül 

megkeressenek egy-egy közszféra szervezeti formában működő a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről 
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és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősülő szolgáltatót, vagy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált 

szolgáltatót4, vagy minősített innovatív vállalkozást és azoktól a meglévő termékük, eljárásuk, vagy szolgáltatásuk innovatív 

továbbfejlesztése érdekében 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. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás 

a) Innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység 

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet folyamatos vagy 

időszakosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos 

adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz). 

Beadás 

határideje: 

Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.547. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás 

közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 30. 9 

órától 2018. november 30-án 12 óráig lehetséges. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 5 millió forint. 

 

A támogatás mértéke: 

- A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás 

Az innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az elszámolható 

költségek 100%-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. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 600-1000 db. 

 


