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1. Kérdés: Van-e feltétele a vállalkozások kutatás-fejlesztési támogatásban való
részesedésének?
Válasz: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a vállalkozásoknak
nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel összhangban kutatás-fejlesztési támogatás csak
abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a normál
működésen túlmutató kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztönöz. Erre a kitételre a
versenysemlegesség biztosítása miatt van szükség.
2. Kérdés: Lehet-e a projektvezető máshol alkalmazásban, mint a konzorciumvezető
intézmény?
Válasz: Lehet. Ebben az esetben is a cégszerű aláírást a konzorcium vezető intézménynek
kell adnia.
3. Kérdés: Lehet-e a projektvezető az NKFP Program Tanács tagja?
Válasz: Nem lehet, mivel a Program Tanács részt vesz a projektjavaslatok értékelésében.
4. Kérdés: Számolható-e el saját forrás költségvetési intézménynek is? Lehet-e a
költségvetési intézmény saját forrása személyi költség?
Válasz: A költségvetési intézmények támogatása lehet 100%-os, ami azt jelenti, hogy nem
feltétlenül fontos saját forrással hozzájárulniuk a projekt egészéhez. Természetesen a
költségvetési intézményeknek is lehet saját forrásuk, és az lehet személyi jellegű is
az indokolható határokon belül, azaz az intézmény alkalmazásában álló oktatók,
kutatók, technikusok, laboránsok, fizikai dolgozók, adminisztrátorok bére és
bérjárulékai olyan arányban, amilyen arányban munkaköri kötelességként
munkaidejükben részt vesznek a projekt megvalósításában.
A saját forrás tervezésénél azokat a kiadásokat lehet számításba venni, amelyeket
egyértelműen a tervezett projekt megvalósítására fordítanak.
5. Kérdés: Külföldi konzorciumi tag esetén fizethetők-e az onnan jövő kutató(k)nak a
magyarországi tartózkodási költségei, beleértve a megbízási díjat is?
Válasz: Külföldi szakemberek költségeinek tervezésénél azt az alapszabályt kell figyelembe
venni, hogy magyar állami támogatásból csak Magyarországon végzett munkát lehet
finanszírozni. A külföldi szakértők költségeit és megbízási díját valamelyik
magyarországi konzorciumi tag számolhatja el.

6. Kérdés:

Mely pontokon és milyen mértékben kötik a főpályázat tartalmát az
előpályázatban leírtak?

Válasz: Nem változhat a pályázó (a konzorcium vezető intézménye), a pályázat célkitűzése és
fő szakmai tartalma.
7. Kérdés: Mi számít nemzetközi részvételű projektnek? Annak számít-e, ha a
konzorciumnak van külföldi (EU országbéli) tagja?
Válasz: Nem attól nemzetközi részvételű egy projekt, mert a konzorciumnak külföldi tagja
van. Nemzetközi részvételű projekt esetén a konzorciumot vezető intézménynek
hasonló témában nemzetközi együttműködésű futó projektje van (ld. a pályázati
kiírás 5.2.3. pontját).
8. Kérdés: A támogatás-intenzitás növelése (ld. a pályázati kiírás 2.2. pontját) minden
tevékenységtípusra (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) és
a teljes projektre is vonatkozik?
Válasz:

A támogatás-intenzitás mértékének növelésekor a kedvezmény csak a
tevékenységtípusokra vonatkozhat, nem pedig a teljes projektre. Ha a projektben a
vállalkozó kétféle támogatásintenzitással támogatható tevékenységet végez
(alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés), akkor mindkét támogatásintenzitás
növelhető a kedvezményes százalékpontokkal.

9. Kérdés:

A vállalkozás saját tevékenységi körében végzett, saját forrásból fedezett
kutatás-fejlesztési tevékenysége költségeit levonhatja-e az innovációs
járulék összegéből?

Válasz: Igen, a saját tevékenységi körben saját célra végzett alkalmazott kutatási és kísérleti
fejlesztési tevékenység közvetlen költségei az innovációs járulék bruttó összegéből
levonhatók, ezért a saját forrás terhére elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenység
közvetlen költsége levonható a járulék bruttó összegéből.

