JEDLIK ÁNYOS PROGRAM
Pályázati felhívás

Budapest, 2005.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kutatás-fejlesztési pályázatot hirdet Jedlik Ányos
Program címen (korábban: Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok –NKFP-).
I.

A támogatás célja
A nemzetgazdaság és a nemzet fejl,dése szempontjából ígéretes, hosszú távra kiható,
integráló jelleg/ program célja olyan, a tematikai prioritásokhoz illeszked, kizárólag
kutatás-fejlesztési célú projektek megvalósításának támogatása, amelyek hozzájárulnak:
a gazdaság versenyképességének növeléséhez,
az adott szakterületen tudományos és technológiai áttöréshez,
az anyagi és szellemi er,források koncentrálásához,
a szükséges személyi feltételek biztosításával feladat és hasznosítás orientált, fókuszált
kutatás-fejlesztések megvalósításához
az alap- és alkalmazott kutatások, valamint a technológiafejlesztések összhangjának
megteremtéséhez,
a hazai kutatási és fejlesztési m/helyek, valamint a gazdaság kapcsolatainak
er,sítéséhez,
új tudásintenzív munkahelyeken a fiatal diplomások (Ph.D. hallgatók és
posztdoktorok) kutatásba történ, bevonásához és tudományos pályán tartásához, a
kutatási mobilitás el,segítéséhez, valamint a külföldön él, sikeres magyar kutatók
hazatelepüléséhez.

A Jedlik Ányos Program céljait az alábbi tematikus és horizontális alprogramok területein
megvalósított kutatás-fejlesztési projektek keretében kívánja megvalósítani:
1. alprogram: Élettudomány
2. alprogram: Információs és kommunikációs technológiák
3. alprogram: Környezetvédelem
4. alprogram: Agrárgazdaság és biotechnológia
5. alprogram: Anyagtudomány
6. alprogram: Technológiai változások társadalmi kihívásai; tanulmányok, elemzések,
koncepciók
A célkit zés elérésének módja
Nemzetközi szint/ tudományos eredményeket és jelent,s szellemi hozzáadott értéket tartalmazó
újdonságot jelent, anyagok, termékek, eszközök, eljárások, technológiák, szolgáltatások
kidolgozására és demonstrálására irányuló projektek támogatása, amelyek vállalkozások és
költségvetési kutatóhelyek együttm/ködésében valósulnak meg.
II. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkit/zéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 11 milliárd Ft-ot biztosít.
III. A támogatásban részesül< pályázatok várható száma:
A támogatott pályázatok várható száma: 30-50 db
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IV. A támogatásra jogosultak köre
A pályázat 1-5. programjaiban támogatásra jogosult bármely belföldi székhely/ jogi személyiség/
vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás és költségvetési szerv vagy intézmény, vagy jogi
személyiség/ non-profit szervezet, a K+F projekt megvalósítására létrejött kutatási konzorcium
formájában (továbbiakban: konzorcium).
A konzorciumi tagok száma legfeljebb 8 lehet, és az elbírálásnál el<nyt élveznek a
vállalkozások által vezetett konzorciumok.
A 6. alprogramban ugyanezen szervezetek vehetnek részt, de konzorcium alakítása és vállalkozás
bevonása nem kötelez,.
A konzorcium tagja lehet nem belföldi székhely/ szervezet is azzal a feltétellel, hogy a programból
támogatásban nem részesülhet és a projekt vezet,je sem lehet.
V. A támogatás formája, a projekt futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza
nem térítend, támogatás).
Vállalkozások esetében a támogatás kutatás-fejlesztési célú támogatásnak min,sül. Jelen pályázat
keretében a vállalkozások részére nyújtható kutatás-fejlesztési támogatás összhangban van a
133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet Mellékletében megfogalmazott támogatási kategóriákkal.
A konzorcium számára megítélt támogatást az egyes konzorciumi tagok részére a támogatóval
kötött szerz,désnek megfelel,en, közvetlenül utalják.
A megvalósítandó projekt futamideje minimum 1, maximum 3 évre tervezhet,.
VI. A támogatás mértéke
A projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás
támogatási intenzitása a projektben résztvev, vállalkozásoknál a támogatási szerz,désben nem
haladhatja meg a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott mértéket.
A támogatás maximuma
• költségvetési szerv és jogi személyiség@ non-profit szervezet esetében a projekt
elszámolható összes költségének 100%-a,
•

vállalkozás esetében a projekt elszámolható összes költségének
o alapkutatás esetén 100%-a,
o alkalmazott kutatás esetén 60%-a,

amely

o kísérleti fejlesztés esetén 35%-a,

1. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok
esetében 15 százalékponttal,
2. kis- és középvállalkozások (támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás TKV)
esetén 10 százalékponttal,
3. nemzetközi együttm/ködési projekt esetében 10 százalékponttal1 növelhet,.
1

A támogatás maximális intenzitásának (t%) növelése x százalékponttal azt jelenti, hogy a maximális intenzitás t+x% lehet. Pl. alkalmazott kutatás
és nemzetközi részvétel/ projekt esetén, ahol t=60% és x=10 százalékpont, a maximális támogatási intenzitás 70%.
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A támogatási kedvezmények összevonhatók, de a teljes támogatás intenzitása nem haladhatja meg
alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot.
Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben
az a normál m/ködésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.
Az 1. – 5. alprogramok esetében a projektre igényelhet,, vissza nem térítend, támogatás
legkisebb mértéke a projekt teljes id,tartamára 300 millió Ft, amelyhez a pályázóknak – a
tevékenység jellegét,l és a pályázó szervezeti formájától függ, mértékben – saját forrást kell
hozzátenniük.
A vállalkozások által igényelt támogatásnak el kell érnie az összes támogatás minimum
35%-át.
A 6. alprogramban a támogatás a projekt teljes költségét is elérheti, amelynek a legkisebb
mértéke 20 millió Ft lehet.
VII. Támogatható tevékenységek
A Jedlik Ányos Program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek az
alapkutatástól a kísérleti fejlesztésig terjednek. Ezért a támogatható tevékenységek: alapkutatás,
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés lehet, azzal a megkötéssel, hogy alapkutatás csak
közvetlenül ráépül, alkalmazott kutatással együtt támogatható.
A projektben az egyes tevékenységi típusok költségének az összes projektköltség alább
megadott részarányain belül kell maradnia.
alapkutatás

max. 30 %

alkalmazott kutatás

min. 50 %, max. 100 %

kísérleti fejlesztés

max. 50 %.

VIII. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a jogalany,
aki vagy amely
a) cs,deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) adott pályázat megjelentetését megel,z,en az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2)
bekezdésében 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) 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.
e) akinek, vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi el,írásoknak nem
felel meg;
f) aki, vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági
engedélyekkel;
IX. Elszámolható költségek
•

Kizárólag az adott kutatási programban részt vev, kutatók, technikusok,
projektvezet,, egyéb kisegít, személyzet személyi jelleg/ ráfordításai a számvitelr,l
szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. §-ának (1)-(3)
bekezdése szerint.
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•

A személyi jelleg/ ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok a számviteli törvény
79. §-ának (4) bekezdése szerint.

•

Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett
szolgáltatások (konzultáció, kommunikációs, technikai, kutatási szolgáltatások), egyéb
szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj, auditálás) költségei a számviteli törvény 78. §ának (2)-(4) bekezdése szerint.

•

Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (m/szerek, berendezések,)
bekerülési értékének - a számviteli törvény 47.-48. §-ai és 51. §-a szerint - részét
képez, tételek.

•

Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak (szellemi
termékek) bekerülési értékének - a számviteli törvény 47.-48. §-ai és 51. §-a szerint részét képez, tételek. A számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi
termékek - támogatási szempontból - csak akkor vehet,k figyelembe, ha azokat a
támogatott más szervezett,l vásárolta.

A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerül, rezsiköltség elszámolható, de az összeg
nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön-külön az általuk elnyert támogatás,
valamint a saját forrás összegének 5-5%-át.
A projekt támogatásának maximum 5%-a fordítható koordinációs tevékenységre, melynek
a tagok közötti felosztására a konzorciumi szerz,dés rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtását megel,z, projektszakaszokra költség nem számolható el.
X.

Az elbírálási, kiválasztási szempontok
-

XI.

A projektjavaslat mennyiben felel meg a program célkit/zéseinek és az adott alprogram
prioritásainak
A projektjavaslat szakmai, tudományos, m/szaki és újdonság tartalma
A projektjavaslat megvalósíthatósága, a részfeladatok egymásra épülése, ütemezettsége
és ellen,rizhet,sége
A projektjavaslat költségterve, a költségek megalapozottsága
A projektben résztvev,k alkalmassága (beleértve a megvalósításhoz szükséges
humáner,forrás mobilitást), létrehozott kutatói munkahelyek száma (PhD hallgató,
posztdoktor, hazatelepül, kutató – csak az 1-5. alprogramoknál-)
A menedzsment biztosítottsága, az elbírálásnál el,nyt élveznek a vállalkozások által
vezetett konzorciumok
Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága, hazai és nemzetközi
mércével
A projektjavaslat hatása az adott szakterület hazai és nemzetközi szinten mért
fejl,désére

A projekt kiválasztás folyamata

A projektjavaslatok értékelése és a döntésel,készítés egyfordulós, kétlépcs,s rendszerben történik.
A pályázati anyag beérkezését követ,en a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a pályázatbenyújtás formai feltételeinek.
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A pályázati felhívásnak, illetve útmutatónak megfelel,, hiánytalan pályam/vek szakmai és pénzügyi
bírálatra kerülnek az el,re meghatározott értékelési szempontrendszer alapján, független, küls,
szakért,k bevonásával.
Az egyes alprogramokhoz rendelt Irányító Testületek (IT) a szakért,i vélemények figyelembe
vételével meghatározzák a szóbeli bemutatóra meghívottak körét. Az Irányító Testületek a szóbeli
meghallgatást követ,en állítják föl a projektjavaslatok rangsorát, és a rendelkezésre álló forrás
figyelembe vételével fogalmazzák meg a döntési javaslatukat.
Az Irányító Testületek javaslata alapján a projektjavaslatok támogatásáról és a támogatás
mértékér,l a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke dönt.
XII.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázó a Pályázati Útmutató szerint elkészített projekt javaslatot az 1-5. alprogramoknál
magyar és angol nyelven külön kötetekben f/zve vagy kötve, 1-1 eredeti magyar és angol nyelv/,
valamint 2-2 másolati példányban, a 6. alprogram esetében 1 eredeti és 4 másolati magyar nyelv/
példányban, zárt csomagban, személyesen vagy futárszolgálaton keresztül nyújtsa be a következ,
címen:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8.
A csomagon tüntesse fel a címen kívül:

Jedlik Ányos Program …. számú alprogram,
valamint a pályázat azonosítóját. A csomagnak a nyomtatott példányokon kívül valamennyi
alprogram esetében tartalmaznia kell egy CD-t a projekt részletes leírásával (1-5.
alprogramok esetében mindkét nyelven), a kitöltött /rlapot is beleértve.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. május 20. 16 óra
A Pályázati /rlapot a Pályázati /rlap kitöltési útmutatója szerint, elektronikus levélben küldje el az
alap2005@kutatas.hu címre.
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Pályázati /rlap kitöltési útmutatójával
2005. április 20-tól elektronikusan letölthet,k
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (www.nkth.gov.hu),
vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (www.kutatas.hu)
honlapjáról.
A pályázatokkal kapcsolatban a következ, telefonszámokon kérhet, felvilágosítás:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
06-1-484 2800
06-1-484 2922
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és az Krlap kitöltési
útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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