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Program

Horizon Europe

Pályázat megnevezése
(magyar)

Európai technológiai és társadalmi innovációk elősegítése

Pályázat megnevezése (angol)

European Technological and Social Innovation Factory (RIA)

Pályázat kódja

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31

Általános információk
Célok
A tématerület célja olyan innovációk létrehozásának támogatása, melyek a technológiai és
társadalmi innovációt ötvözik, biztosítva az ipar és társadalom részvételét az Európai Uniós
célok elérésében. Ezzel összefüggésben a téma pénzügyi és kapacitásépítési támogatást nyújt
a társadalmi innovációk kidolgozóinak, ötleteik valós megoldássá alakításához, lehetővé téve a
vállalkozások átalakulását jóval ellenállóbb, fenntarthatóbb és befogadóbb működés elérése
érdekében. További cél a társadalmi innováció és szociális vállalkozások terén új európai
kultúra létrejöttének támogatása.
A fentiekkel összefüggésben a benyújtásra kerülő pályázatok a társadalmi innovációk
összegyűjtését támogató befogadó mechanizmus kidolgozását kell, hogy megvalósítsák. A
támogatásban részesülő projektek keretében üzleti és iparági ösztönzésű pályázati felhívások
meghirdetésére kerül sor, melyek az Európai Unió politikai prioritási területei vonatkozásában
az Európai uniós vállalkozások stressztűrőképességének és felkészültségének növelését
támogató ötletek benyújtását teszik lehetővé. A felhívások keretében benyújtott ötletek a
projektek keretében egyenként nagyságrendileg 10000 EUR támogatásban részesítendők. A
megvalósítás során az ötletek a piaci bevezetést megelőző demonstrációs projektekké
alakítandók, a civil társadalom, start-up vállalkozások, kis- és középvállalkozások, közepes
piaci tőkeértékű vállalkozások, nagyvállalatok, akadémiai szervezetek, hatóságok, ﬁlantrópok,
ﬁnanszírozók részvételén alapuló együtt-tervezési és fejlesztési folyamat keretében.

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civilszervezetek)
• Non-proﬁt szervezet (állami fenntartású intézmény)
• Egyházi-, jogi szervezet
• Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból
vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Támogatott projektek várható
száma

1

Pénzügyi információk
Teljes keret

5.000.000 EUR

EU hozzájárulás projektenként
(max.)

5.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

30-45% előleg kérhető.

Elszámolható közvetett költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalányalapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával
egyezik meg. Az átalány alvállalkozói teljesítményre nem
igényelhető.
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