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INNOVÁCIÓS VOUCHER 

 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− 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. 

 
PÁLYÁZÓK 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. 

 
KERETÖSSZEG: 

− 3 Mrd Ft 

 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 150-1.000 db 

 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 3-20 M Ft 

 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 75% 

 
ELŐLEG: 

− Nincs lehetőség előleg igénylésére 

 
ELJÁRÁSREND: 

− egyszerűsített, folyamatos 

 



 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− 2016. március 21-től 2018. március 20-ig 

 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− Fizikai befejezés: a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap 

− Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 
2019. december 31. 

− A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni. 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− Nem támogathatóak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló projektek. 

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig 
bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek 
kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt 
megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a 
projektjavaslatban szükséges bemutatni. 

− A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

− Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele 

 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). 

 

EGYÉB FELTÉTELEK: 

− Költségek elszámolása: 

 amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során csak egy szolgáltatótól vesz 
igénybe szolgáltatást, abban az esetben az elszámolás kizárólag szállítói finanszírozás 
keretében, egy összegben történhet; 

 amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során több szolgáltatótól vesz 
igénybe szolgáltatást, abban az esetben az elszámolás utófinanszírozás keretében történhet. 

− Szolgáltatókkal kapcsolatos elvárások: 

 Egy adott szolgáltató legfeljebb 5 támogatást igénylőnek adhat árajánlatot. A szolgáltatónak 
az árajánlatban minden esetben meg kell neveznie azokat a vállalkozásokat, melyek részére az 
árajánlat kiállításának dátumáig árajánlatot adott a GINOP-2.1.4 Felhívás kapcsán; 

 Azon szolgáltató, mely a GINOP-2.1.4 Felhívás keretében árajánlatot ad egy adott 
támogatást igénylő részére, a GINOP-2.1.4 Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási 
kérelmet támogatást igénylőként; 



 

 A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti éve adózott eredményének meg 
kell haladnia az árajánlat tárgyát képező szolgáltatás árának értékét; 

 A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó mérlegében 
aktiválásra került kísérleti fejlesztés legalább a szolgáltatás árával megegyező értékében; 

 A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó TAO 
bevallásában a K+F ráfordítása eléri legalább a szolgáltatás árának értékét; 

 A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámolójában az átlagos 
statisztikai létszám meghaladja a 3 főt, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek és az 
árajánlat kiállítását megelőző két évben folyamatosan, teljes munkaidőben az alkalmazásában 
álltak; 

 A szolgáltató-váltásra nem kerülhet sor a projekt megvalósítása során, az esetleges váltás 
automatikusan elállást von maga után; 

 A szolgáltató nettó 5 millió Ft-os költségenként rendelkezik olyan szakirányú (projekt 
szakterületének megfelelő) közép- vagy felsőfokú végzettségű szakember(ek)rel, aki(k) az 
árajánlat kiállítását megelőző két évben folyamatosan, teljes munkaidőben az alkalmazásában 
álltak; 

 A szolgáltató a megbízást alvállalkozónak nem adhatja tovább; 

 A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző 2 évből rendelkezik legalább 3 db, a GINOP-
2.1.4 Felhívásból megvalósítani kívánt projekt keretében nyújtott szolgáltatás árának 
minimum 75%-át elérő, releváns, a projekt témájához kapcsolódó, nem állami támogatásból 
megvalósított szolgáltatáshoz kapcsolódó nem állami támogatásból megvalósított 
szolgáltatáshoz kapcsolódó referenciával. 

 


