TÁJÉKOZTATÓ
„Középpontban az INNOVÁCIÓ” felhívás Innovációs utalvány díjazásáról
A zsűri által kiválasztott nyertes pályázat egy vissza nem térítendő innovációs utalvánnyal lesz
gazdagabb 5000 € értékben. Az utalvány nem pénzbeli támogatást jelent, hanem bizonyos
szolgáltatások igénybevételére jogosítja a pályázót a meghatározott határértékig, melynek
költségeit a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásából finanszírozza a FORT elnevezésű nemzetközi projektje révén. A
kiválasztott szolgáltató által kiállított számla alapján a DDRIÜ juttatja el az összeget a
szolgáltatóhoz. A nyertes pályázó tehát közvetetten kerül támogatásra.

1. Támogatható tevékenységek
Az innovációs utalvány fedezheti az igényelt szolgáltatás egy részét (pl. egy bizonyos
százalékát) vagy teljes összegét, amennyiben az nem haladja meg az 5000 € értéket.
Az innovációs utalvány az alábbi tevékenységekre használható fel:
- Új termék, prototípus kifejlesztése,
- Minőségellenőrzési és környezeti megfelelés-vizsgálat,
- Innovatív termék üzleti terve,
- Ötlet, termék és üzleti modell analízise,
- Új koncepciók, előzetes megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányok, illetve
problémamegoldó tanulmányok kidolgozása,
- Termék/szolgáltatás tesztelése,
- Tanulmányút (pl.: utazási költség, a fogadó intézmény személyi költségei)
- Személyes és intenzív coaching, mentoring,
- Technológia-transzfer lehetőségek vizsgálata.
Ezen felül igény esetén további tevékenységek is támogathatók, amennyiben azok közös
megegyezéssel és a projekt vezető partnere által jóváhagyott módon kerültek meghatározásra.

2. Nem támogatható tevékenységek
Az innovációs utalvány az alábbi tevékenységekre nem használható fel
-

Standard képzések,

-

Standard szolgáltatások (audit, könyvelés),

-

Szoftver vásárlása,

-

Reklámanyagok készítése,

-

Értékesítési vagy jogi szolgáltatások,

-

Anyagvásárlás.

3. A szolgáltató jellemzői
Az innovációs utalvány nyertese lehetőséget kap európai szereplőkkel való közös munka
megvalósítására is. A szolgáltatók Közép-Európából választhatók, a következő
partnerrégiókkal, partnerországokkal van kifejezett együttműködésünk az innovációs utalvány
kapcsán:


Baden-Württemberg (Németország)



Emilia Romagna (Olaszország)



Szlovénia



Szlovákia

4. A szolgáltató kiválasztása, versenyeztetése
A nyertes pályázó által támasztott elvárások alapján meghatározott szolgáltatási igényt a
DDRIÜ a közbeszerzés általános szabályainak figyelembevételével meghirdeti a rendelkezésére
álló csatornákon keresztül. Három összehasonlítható árajánlat beérkezését követően a DDRIÜ
a nyertes pályázóval értékeli a beérkezett ajánlatokat és a leginkább megfelelő, az igényeket
minél teljesebben lefedő ajánlatot kiválasztják. A DDRIÜ az igényelt szolgáltatás megvalósítását
ellenőrzi és minden támogatást megad a nyertes számára, hogy pályamunkája javára tudja
hasznosítani nyereményét illetve finanszírozza a szolgáltatást 5000 € értékhatárig.

