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Interregional Innovation Investments (I3) Interregionális
innovációs beruházások

Pályázat megnevezése
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Interregionális Innovációs Beruházási Eszköz 1. Ág – ZÖLD
GAZDASÁG

Pályázat megnevezése (angol)

Innovation investments Strand 1-GREEN

Pályázat kódja

I3-2021-INV1-GREEN

Általános információk
Célok
Az Interregionális Innovációs Beruházási Eszköz (I3) a 2021-2027 közötti időszakra az
intelligens szakosodás közös prioritási területein a régiók közötti innovációs projektek
kereskedelmi hasznosítására és léptékváltására létrehozott pénzügyi eszköz, melynek célja a
regionális és régiókon átívelő értékláncok fejlődésének elősegítése a magas technológiai
készültségi szintű interregionális innovációs beruházások támogatása, valamint bármely
innováció piacra-lépését akadályozó tényezők leküzdésének elősegítése révén. Jelen pályázati
felhívás a pénzügyi eszköz két tematikus ága közül az 1. ág: Interregionális innovációs
projektekbe irányuló beruházások pénzügyi és tanácsadói támogatása mentén kerül
meghirdetésre.Ez az ág már kiforrott partnerségeket támogat abban, hogy az intelligens
szakosodás közös prioritási területein felgyorsítsák a piaci elterjedést és az innovatív
megoldások léptékváltását, valamint hogy beruházási projektportfóliót alakítsanak ki. Ezen ág
ösztönözi a fejlettebb és a kevésbé fejlett régiók közötti együttműködést. Különösen a kis- és
középvállalkozások, valamint startupok számára nyújt segítséget, amelyek gyakran nem
rendelkeznek forrásokkal ötleteik, koncepcióik és innovációjuk tesztelésére.
Jelen pályázati felhívás keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az alábbi
területek közül egy vagy több területre, illetve ezek kombinációjára irányulnak:
• innovatív beruházások a dekarbonizáció, az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése, a levegőminőség, az egészség és a jóllét javítása területén;
• innovatív beruházások az intelligens városok területén;
• innovatív üzleti befektetések a fenntartható, intelligens/hatékony közlekedési megoldások
és/vagy alternatív üzemanyagok területén;
• éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és
nyersanyagok területét érintő beruházások;
• a természeti erőforrások kezelése területét érintő beruházások (beleértve az újrahasznosított

anyagok – főként építőanyagok, műanyagok és textíliák – használatát a másodlagos piaci
nyersanyagok iránti kereslet ösztönzése érdekében);
• üzleti beruházások a megújuló energia és az energiahatékonyság területén, az ipar
fenntarthatóbbá tétele érdekében;
• üzleti befektetések az épületek energiahatékonysága területén;
• üzleti befektetések a fenntartható kék gazdaság területén;
• üzleti befektetések a körforgásos gazdaság területén;
• beruházások a biogazdaság, hatékony és fenntartható mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
valamint a tengeri/belvízi fenntartható megoldások létrejöttét támogató innovációk területén.
Részvételi forma

Konzorcium

A pályázatokat pályázókból álló konzorciumnak kell benyújtania
(kedvezményezettek; nem kapcsolt jogalanyok), amely megfelel az
alábbi feltételeknek:
- Minimum 5 szereplő 5 különböző régióból, 3 támogatható
országban.
-A koordinátornak állami szervnek, magán non-proﬁt szervezetnek
vagy nemzetközi szervezetnek kell lennie.

Pénzügyi információk
Teljes keret

39.795.300 EUR

EU hozzájárulás projektenként
(max.)

A projekt költségvetése (maximális támogatási összeg)
várhatóan 4 000 000 és 10 000 000 EUR között mozog, de ez
nem zárja ki az egyéb összegeket igénylő pályázatok
benyújtását/kiválasztását.

Támogatási intenzitás

70%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Határidők
Benyújtási határidő

2022.10.18.17:00

Benyújtás
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