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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2003. évi XC.
Törvénnyel (továbbiakban Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) - az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pénzügyi
hozzájárulásával, az Oktatási Minisztérium (OM) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
egyetértésével - pályázatot hirdet elektronikus információszolgáltatás (EIS) támogatására. A
pályázat lebonyolítója a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI).

1. A támogatás indokoltsága, célja
Az Elektronikus információszolgáltatás (EIS) pályázat célja, hogy a hazai és határon túli
magyar fels oktatási, valamint a hazai akadémiai, közgy jteményi és államigazgatási
intézmények számára 2005-t l 2007 végéig továbbra is ingyenesen és on-line módon elérhet k
legyenek legalább azok az elektronikus szakfolyóirati, szótári és referencia-adatbázisok,
amelyeket 2002 és 2004 között az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti
Program keretében használhattak. A pályázat nyertesének minimálisan az EISZ-t jelenleg is
használó kör számára a jelenleg is elérhet tartalmi szolgáltatásokat kell nyújtania a jelenlegi
színvonalon. A minimálisan elvárt szolgáltatásokat a Pályázati útmutató tartalmazza.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keret
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.575.000.000 Ft.

3. A támogatásban részesül< pályam=vek száma
A támogatott pályam vek várható száma: 1 (egy).

4. A támogatásra jogosultak köre
A pályázaton belföldi székhely , jogi személyiség költségvetési szervek és belföldi
székhely , jogi személyiség , a versenyszférába tartozó tevékenységet nem végz non-profit
szervezetek,1 valamint ezek konzorciumai kaphatnak támogatást.
Pályázónak nevezzük az önállóan pályázó szervezetet vagy a konzorciumi tagot. Pályázó csak
jogi személyiség szervezet lehet. Résztvev<nek nevezzük a több szervezeti egységb l
(intézetb l, csoportból stb.) álló önállóan pályázó vagy konzorciumi tag önálló részfeladatok
elvégzéséért felel s és a pályam ben nevesített szervezeti egységeit, vagy ha a szervezet egésze
pályázik, az önállóan pályázót, illetve a konzorciumi tagot. A projekt résztvev inek száma nem
lehet több 10-nél. A támogatást nyújtó támogatási szerz dést csak a jogi személyiség
intézményekkel köt.

1

Lásd a Központi Statisztikai Hivatal „A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és az
osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása” c. kiadványát:
<http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/page/kshportal/szolgaltatasok/osztalyozasok/gfo.pdf>.
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5. A támogatás formája
A támogatás formája - a pályázó m ködési támogatásának nem min sül
térítend támogatás.

– vissza nem

6. A támogatás mértéke
A nyertes pályam támogatására 36 hónapra összesen 1575 millió Ft áll rendelkezésre.
A pályázat nyertesének a minimális tartalmi szolgáltatások körébe tartozó adatbázisok
licencdíjának, illetve beszerzési költségének a támogatást meghaladó részét saját, illetve
egyéb forrásból kell fedeznie. Szintén saját, illetve egyéb forrásból kell fedeznie az
információszolgáltatás egyéb licencdíjait, beszerzési, m ködési és esetleges felhalmozási
költségeit.
A szolgáltatások költségeihez az OM - az EISZ Nemzeti Program szakmai felügyeletét ellátó
intézményként - a saját költségvetése és az MTA által e célra átadott pénzeszköz-el irányzat
terhére évente legalább 340 M Ft-tal - közvetlenül vagy közvetve - hozzájárul, ha a pályázat
nyertese ezt igényli, és err l a pályázati támogatás elnyerése esetén az OM-mel megállapodást
köt. Az MTA és az OM által az EISZ Nemzeti Program céljára rendelkezésre bocsátandó
pénzeszközökr l és a felhasználás módjáról az MTA, az NKTH, az OM és az OKTA
négyoldalú megállapodása rendelkezik, amelyet a pályázó a KPI témafelel sénél megtekinthet.

7. Kizáró okok és egyéb támogathatósági feltételek
Kizáró okok:
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a szervezet:
• amely cs deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
• a pályázat megjelenését 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 támogatás alapján kötött szerz dést - neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette;
• amelynek 60 napot meghaladóan lejárt köztartozása van;
• amelynek az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében megnevezett
(cél)el irányzatokkal szemben 60 napot meghaladóan lejárt fizetési kötelezettsége van.
Egyéb támogathatósági feltételek:
• A projekt futamideje maximum 36 hónap lehet.
• A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos költségeir l elkülönített nyilvántartást kell
vezetnie.
• A kedvezményezett kötelezettsége a közvélemény tájékoztatása a támogatás
felhasználásáról és a támogatás elért eredményeir l.
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8. Támogatható tevékenységek
A támogatást a minimális igényként megfogalmazott, valamint a 2005-2007-es id szakban a
pályázó által javasolt és az EISZ Bizottság által jóváhagyott más elektronikus folyóiratok és
adatbázisok beszerzési költségének, illetve licencdíjának kifizetésére és az on-line hozzáférés
járulékos - kutatás-fejlesztési tárgyi eszközök beszerzését nem tartalmazó - költségeinek
fedezésére lehet felhasználni, összhangban az Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) g)
bekezdésében foglaltakkal, amely szerint a támogatás felhasználható: „a hazai és külföldi
tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására”.
A támogatás nyújtásának és felhasználásának szabályait az államháztartás m ködési rendjér l
szóló 217/1998. (XII. 30.) és az Alap kezelésér l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.)
sz. Korm. rendeletek tartalmazzák.

9. Elszámolható költségek
•

Kizárólag az adott projektben részt vev k (informatikusok, technikusok, kisegít
személyzet stb.) személyi jelleg ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó járulékok.
• Kizárólag az adott projekthez kapcsolódó anyagfelhasználás és az igénybe vett (technikai,
kutatási, egyéb) szolgáltatások költségei.
• A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képez tételek. (A számviteli törvény 25.§ (7)
bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke - támogatási szempontból - csak
akkor vehet figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezett l vásárolta.)
• A gazdasági vezet nek a tényleges ráfordításról szóló nyilatkozata alapján a ténylegesen
felmerül általános költségek (rezsihányad, irodaszerek és kommunikáció költséghányada
stb.) a m ködési költségek max. 5 %-áig számolhatók el!
A 133/2004. (IV. 29.) számú kormányrendelet 18. §-ának értelmében indokolt esetben a
szerz désteljesítés során lehet ség van több részletben történ el legfizetésre a finanszírozás
évenkénti ütemezésének figyelembe vételével.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A formai szempontból megfelel pályam vek értékelési szempontjai és pontozásuk:
• A pályam és a pályázati cél összhangja. (0-5 pont)
• A vállalt tartalmi szolgáltatások köre a minimálisan el írt tartalomhoz képest. (0-5 pont)
• A vállalt szolgáltatást ingyenesen használni jogosultak köre a minimálisan el írt körhöz
képest. (0-5 pont)
• A kért támogatás nagysága a lehetséges maximumhoz képest. (0-5 pont)
• A pályázó szervezet szakmai alkalmassága a tervezett feladatok végrehajtására. (0-5 pont)
• A pályázó szervezet pénzügyi alkalmassága a tervezett feladatok végrehajtására. (0-5 pont)
Maximális összpontszám: 30. A pályam támogatásához szükséges minimális összpontszám:
20. Ha valamelyik szempontra az összes értékel 0 pontot ad, a pályam nem kaphat
támogatást.
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11. A célok számszer=sítésére használt mutatószámok (indikátorok)
Az éves szakmai beszámolókban ismertesse többek között az alábbi indikátorok változását az
adott beszámolási id szakban:
• a használók számára ingyenesen, on-line módon elérhet információforrások számát,
• a lekérdezések számát,
• a használók számát és összetételét.

12. A pályam=vek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályam vet nyomtatott formában magyar nyelven 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt
csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következ címre kell eljuttatni:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8. fsz. postázó
A pályam=vet a mellékleteivel - a gazdasági adatokra vonatkozó mellékletek és a
pályázati =rlap kivételével – kizárólag PDF-változatban2 - CD-lemezen is be kell adni.
A csomagra rá kell írni a pályázat bet jelét: EIS - 2005.
A pályam= beadásának határideje: 2005. május 30. (hétf<), 16:00 óra.
A kitöltött pályázati rlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre a Kitöltési és beküldési útmutatóban leírtak szerint.
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, a Pályázati (rlap, a Kitöltési és beküldési útmutató,
valamint a pályam beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az
NKTH, illetve a KPI internetes honlapjain érhet k el:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)

<http://www.nkth.gov.hu>
<http://www.kutatas.hu>

A pályázati felhívásról és a pályam kidolgozásáról a KPI ügyfélszolgálata ad tájékoztatást. A
telefonos ügyfélszolgálat a 06 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922 számon hívható. Az
ügyfélszolgálat munkatársai hétf t l csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-13 óra között
állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzít m ködik. A feltett kérdésekre 3
munkanapon belül választ kap. Kérdéseit felteheti az <info@kutatas.hu> címre küldött
elektronikus levélben is. Kérjük, hogy a levél tárgyaként adja meg a pályázat jelét: EIS 2005. A választ 3 munkanapon belül megküldjük Önnek.
A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató, a Pályázati (rlap, a Kitöltési
és beküldési útmutató és a csatolandó mellékletek, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt.
2

PDF = Portable Document Format. Sokféle ingyenes, illetve megvásárolható PDF-konverter tölthet le az
Internetr l; a kereséshez javasoljuk a Google keres program használatát.

6

