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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény 8. § (2) c) alapján1 a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Lengyel
Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttmHködés keretében
kutatási/fejlesztési projektek megvalósításához. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar
– lengyel kormányközi TéT együttm@ködési program keretében történik.
Pályázási feltételek
Támogatást kaphatnak2
o azok belföldi székhely@ jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, vagy
o azok a a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkez& természetes személyek, akik
belföldi székhely@ jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
alkalmazásában állnak, és
amelyek vagy akik a természet-, az orvos-, a mezJgazdasági és a mHszaki tudományok
területén tervezik az együttm@ködést.
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban3
az a természetes személy, aki
a) adott pályázat megjelentetését megel&z&en az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében4
foglalt (cél)el&irányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtéveszt& adatot
szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerz&dést - neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette;
b) a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
c) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)el&irányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
továbbá az a természetes személy, aki olyan jogalany alkalmazásában áll, amely
a) cs&deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) adott pályázat megjelentetését megel&z&en az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében5
foglalt (cél)el&irányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtéveszt& adatot
szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerz&dést - neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette;
c) a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
d) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)el&irányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
továbbá az a jogalany, amely
a) cs&deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) adott pályázat megjelentetését megel&z&en az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében6
foglalt (cél)el&irányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtéveszt& adatot
szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerz&dést - neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette;
c) a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
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d) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)el&irányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
A támogatás formája7: vissza nem térítend& támogatás.
A támogatás futamideje: 24 hónap
A támogatás maximális mértéke: 2 millió Ft/év/projekt
A teljes támogatás keretösszege: 20 millió Ft/év
Az elszámolható költségek köre: napi-, havidíjak, utazási költségek, beteg- és balesetbiztosítás
költségei, rezsiköltségek.
Jelen pályázati felhívás alapján a vállalkozások által elnyert támogatás csekély összeg@
támogatásnak min&sül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerz&dés 87. és 88. cikkének
a csekély összeg@ (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK
bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély
összeg@ támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában –
nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelel& forintösszeget. Ezen a jogcímen nem
részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenyked& vállalkozások, továbbá a
támogatás nem vehet& igénybe mez&gazdasági illetve halászati termékek el&állításához,
feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó
tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függ& támogatások
esetében. A kedvezményezettnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését
megel&z& három évben mekkora csekély összeg@ támogatásban részesült.
A pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik a kutatás sikeres megvalósításához szükséges
anyagi forrásokkal. A pályázónak a magyar projektvezet& és intézeti vezet&, illetve a külföldi
projektvezet& és intézeti vezet& által aláírt projektjavaslatot kell benyújtania. Az aláírások hiánya
esetén a pályázatot nem tudjuk elfogadni!
A pályamH beadásának alaki, tartalmi elJírásai
1.
A pályázatot magyar nyelven 3 példányban, angolul 1 példányban kell beküldeni. Faxon
pályázatot nem fogadunk el.
2.
Kérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni és az egyes példányokat összetHzni.
3.
A mellékelt formanyomtatványokat kérjük figyelmesen végigolvasni és értelemszer@en
kitölteni. Ha szükséges használjanak pótlapokat.
A pályázat tartalma
Pályázati Hrlap (3 lap): kitöltve, aláírva
A projekt szakmai része:
1.
A projekt résztvev&inek adatai (pót@rlapon):
a)
A magyar résztvev&k adatai
(Név, beosztás, a munkahely neve, címe, tel., fax, e-mail)
b)
A külföldi résztvev&k adatai
(Név, beosztás, a munkahely neve, címe, tel., fax, e-mail)
2.
2.1
2.2

A projekt leírása:
El&zmények, korábbi együttm@ködés a témával kapcsolatban.
Az együttm@ködés indoklása (különös tekintettel a két kutatócsoport egymást kiegészít&
jellegére).
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2.3
2.4
2.5
2.6

A közös munka célja. Várható eredmények. Az eredmények hasznosítási módja.
Az együttm@ködés várható haszna mind magyar, mind külföldi viszonylatban.
Feladatmegosztás a magyar és a külföldi intézmények, résztvev&k között.
A megvalósítás ütemezése (ellen&rzési pontok).

A projekt-javaslathoz mellékelni kell az alábbiakat:
- a magyar és a külföldi projektvezet&nek, továbbá a projektben részt vev& magyar és külföldi
kutatóknak a témával kapcsolatos szakmai tevékenysége (max. 1-1 oldal személyenként),
- a magyar és a külföldi projektvezet&nek, továbbá a projektben részt vev& magyar és külföldi
kutatóknak a témával kapcsolatos publikációs jegyzéke (max. 5-5 publikáció címe
személyenként, a publikációt nem kell mellékelni),
A támogatásról szakért&i vélemények (peer review) alapján az NKTH elnöke dönt. A szakért&k az
alábbi bírálati szempontokat veszik figyelembe:
Bírálati szempontok

Pontszám 1-10
között

1.Tudományos és m szaki érték
(a projekt-javaslatban rögzített célok elérése milyen valószín@séggel és milyen mértékben járulhat
hozzá az érintett, illetve a kapcsolódó tudományágak fejl&déséhez; hogyan értékeli a kit@zött célok
újdonságtartalmát; eredményezhet új felfedezést, új m@szaki-technológiai megoldásokat a tervezett
kutatás; szükséges-e a javasolt kutatás; mekkora az esélye a gyakorlati megvalósításnak).
2. Alkalmasság és kivitelezhet"ség
(hogyan értékeli a magyar és a külföldi kutatók szakmai felkészültségét; a rendelkezésre álló
intézményi eszközök és infrastruktúra biztosítják-e a tervezett cél elérését; megalapozott-e a
munkaprogram; van-e komoly esély a kit@zött cél elérésére a projekt id&tartama alatt)
3. A kutatás jelent"sége a nemzetközi együttm ködés szempontjából
(mennyiben járulnak hozzá a projektben résztvev& magyar és külföldi kutatók, illetve intézmények a
kit@zött célok eléréséhez; arányos-e a két fél részvétele a feladatok telesítésében; szükség van-e a
külföldi partnerre a kit@zött célok eléréséhez; milyen kölcsönös el&nyök származhatnak az
együttm@ködésb&l; mennyiben el&nyös az együttm@ködés magyar szempontból)
4. Pénzügyi kérdések
(reális-e a tervezett kutatócserék száma és id&tartama a kit@zött célok eléréséhez)

A magyar nyelv@ pályázatokat elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mez&be szíveskedjenek beírni az
„Pl” szócskát):
email: peter.judak@nkth.gov.hu

A pályázatot a külföldi kutatónak is be kell nyújtani a saját kormányhivatalához abban a formában,
amilyen formában a külföldi hivatal azt el&írja.
Magyar kapcsolattartó
Külföldi kapcsolattartó
Judák Péter
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Tel: 484 2573
Fax: 266 0801
email: peter.judak@nkth.gov.hu

Honlap: www.nkth.gov.hu

Arkadiusz Linowski
Ministry of Scientific Research and Information
Technology
Tel: 00-48- 22-52-92-239
Email: arkadiusz.linowski@mnii.gov.pl

Honlap: www.mnii.gov.pl

Csak a pályázati felhívás szerint összeállított és a formai követelményeknek megfelel"
pályázatokat tudjuk elfogadni!
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