PÁZMÁNY PÉTER PROGRAM
(PÁZMÁNY 2005)

Pályázati felhívás

Budapest, 2005. április 29.

Tartalomjegyzék
1. A támogatás indokoltsága, célja..........................................................................................3
2. A támogatás forrása és összege ...........................................................................................3
3. A támogatásban részesül pályázatok várható száma.........................................................3
4. A támogatásra jogosultak köre ............................................................................................3
5. A támogatás formája, futamideje ........................................................................................4
6. A támogatás mértéke ...........................................................................................................4
7. Kizáró okok .........................................................................................................................4
8. Támogatható tevékenységek ...............................................................................................5
9. Az elszámolható költségek..................................................................................................6
10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok..............................................................................7
11. A célok számszer/sítésére használt mutatószámok (indikátorok) ....................................8
12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje ......................................................8

2

1. A támogatás indokoltsága, célja
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban:
Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) meghirdeti a Pázmány Péter
Programot Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) létrehozásának és m9ködésének
támogatására.
A pályázat átfogó célja a világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai
innovációs központok, Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásának el:segítése
annak érdekében, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek
kiemelked kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs tevékenységet folytatnak,
intenzíven együttm/ködnek a gazdasági szférával, ösztönz leg hatnak a régiók technológiai és
gazdasági fejl désére, s ezen keresztül javítják a régió és az ország versenyképességét.

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkit/zéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 6000 millió Ft-ot, azaz
hatmilliárd Ft-ot biztosít.

3. A támogatásban részesül: pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 4 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
Regionális Egyetemi Tudásközpont létrehozására egyetemek, és velük együttm9köd:,
Magyarországon bejegyzett belföldi székhely/, jogi személyiséggel rendelkez vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok, kutatás-fejlesztési tevékenységet végz fels oktatási
intézmények, egyéb költségvetési és a versenyszférába nem tartozó non-profit kutatóhelyek,
továbbá más innovációval foglalkozó szervezetek részvételével, a pályázatban foglalt feladatok
megvalósítására alakított konzorciumok nyújthatnak be javaslatot.
Prioritást élveznek azok a projektjavaslatok, amelyek olyan régióban kívánnak tudásközpontot
felállítani, ahol 2004-ben nem volt nyertes RET pályázat.
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5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 36
hónap.

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhet támogatás minimális összege 1000 millió Ft. Egy projektjavaslat évi
minimum 300 millió Ft támogatásban részesülhet.
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiség/ non-profit szervezet esetében a
projekt ráes elszámolható összes költségének 100 %-a.
Vállalkozás esetében a támogatás maximuma a projekt ráes elszámolható összes költségének
legfeljebb 50%-a lehet, az Útmutató 6. pontjában meghatározott kitételeknek megfelel en.
Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára,
amennyiben az a normál m/ködésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- cs deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
- 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,
- 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
- az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) el irányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
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8. Támogatható tevékenységek
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek finanszírozására igényelhet támogatás:
a) kutatás-fejlesztési támogatás, illetve kizárólag a kutatás-fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó
(önállóan nem pályázható) tevékenységek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alapkutatás
alkalmazott kutatás, és az alkalmazott kutatáshoz szorosan kapcsolódó kísérleti
fejlesztés és technológia-transzfer;
egyetemi hallgatók, PhD hallgatók részvétele a kutató-fejleszt munkában,
tudományos utánpótlás nevelése;
oktatók, kutatók és ipari szakemberek továbbképzése;
K+F és innovációs szolgáltatások nyújtása;
a tudásközpont K+F és innovációs tevékenységét megalapozó elemzések,
tanulmányok, stratégiák és tervek készítése;
„spin-off” és „start-up” vállalkozások létesítésének el segítése K+F eredmények
gazdasági hasznosítására;
szellemi tulajdonvédelem (szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi
bejelentés) bejegyzésének támogatása, kivéve vállalkozások1 esetében;
a kutatás-fejlesztési eredmények demonstrációja, bemutatása szakmai és innovációs
kiállításon, konferenciákon;
tudományos konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezése;
szakmai és a tudásközpont m/ködéséhez kapcsolódó egyéb kiadványok készítése és
kiadása;
a kutatásokban résztvev k hazai és nemzetközi mobilitása, tapasztalatcsere;
nemzetközi tudományos és innovációs együttm/ködés, tapasztalatcsere;
részvétel nemzetközi kutatási és technológiafejlesztési programokban és
pályázatokon;
a régió K+F és innovációs fejlesztési lehet ségeinek feltárása, partnerkutatás;
jogi, iparjogvédelmi, innovációs és technológia transzferhez kapcsolódó tanácsadás
igénybevétele.

b) a kutatás-fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó beruházási tevékenységek
A beruházási tevékenységek kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódhatnak,
ezért a kutatás-fejlesztési támogatásra vonatkozó támogatási intenzitásokat, illetve elszámolható
költségek körét kell alkalmazni;
•
•
1

a tudásközpont m/ködéséhez, a kutatás-fejlesztéshez és az innovációs tevékenységhez
szükséges épületek és helyiségek (pl. laboratóriumok) építése, megvásárlása, átalakítása,
vagy felújítása;
kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése;

Piaci vagy profit-orientált tevékenységet végz vállalkozások esetében
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•
•

"pilot" rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása;
szoftverek beszerzése, nem saját tulajdonú know-how és licence vásárlás.

9. Az elszámolható költségek
M9ködési költségek
a) Személyi juttatások
•

•
•
•

a tudásközpont oktatási és képzési, valamint kutatás-fejlesztési tevékenységében
résztvev k (kutatók, technikusok, kisegít személyzet, stb.), továbbá az irányítási és
adminisztratív (menedzseri, kutatásszervezési, gazdasági ügyintéz i) feladatokat
ellátó személyek részére kifizetett juttatások;
a kutató-fejleszt munkába bekapcsolódó egyetemi hallgatók és PhD hallgatók
részére biztosított speciális célú ösztöndíj;
kiküldetésben résztvev személyek napidíja;
szabadalmi oltalom alá nem tartozó szerz i jogdíj, vagy eseti megbízási szerz désen
alapuló jogviszonyban kifizetett személyi juttatások.

b) Munkaadókat terhel járulékok
•

a tervezett személyi jelleg/ ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok
(társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.)

c) Dologi kiadások a kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan
•
•

•

•
•
•
•

a tudásközpont m/ködésével, oktatási, kutatási és technológiai innovációs
tevékenységével összefügg anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások költsége;
az oktatási és képzési, valamint a kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtásához
szükséges megbízások, alvállalkozói megbízások, szakért i szolgáltatások,
konzultációk, tanácsadások, min sítések, mérések, vizsgálatok igénybevételének
költségei;
a központ munkájához kapcsolódó hazai és nemzetközi rendezvények (szeminárium,
tudományos m/hely, konferencia), és egyéb események szervezési, lebonyolítási
költségei, vagy ezeken való részvétel költségei (részvételi díj, utazási és
szállásköltség);
szakmai anyagok beszerzésének költségei (könyvek, folyóiratok, egyéb írott és
elektronikus kiadványok);
a tudásközpont m/ködéséhez és K+F tevékenységéhez szükséges létesítmények,
helyiségek, valamint eszközök bérleti díja;
a tudásközpont m/ködése kapcsán felmerül általános rezsiköltségek, a m/ködési
célú támogatások max. 11 %-ának, és a felhalmozási célú támogatások 1 %-ának
erejéig, konzorciumi tagonként;
akkreditált auditor megbízási díja.
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Felhalmozási költségek a kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan
•

•

K+F infrastruktúra ("pilot" rendszerek, tesztkörnyezetek) létrehozásának és
fejlesztésének, tudományos eszközök és berendezések beszerzésének költsége,
beleértve a tudásközpont m/ködését, a kutatás-fejlesztést és innovációs tevékenységet
szolgáló épületek és helyiségek (pl. laboratóriumok) kialakításának, átalakításának,
felújításának vagy fejlesztésének költségét is.
immateriális javak (szoftver, licence, know-how, szabadalom) megszerzésének
költsége. Az immateriális javak költségeinek tervezésekor vegye számba a szükséges,
az adott kutatási tevékenységet legalább egy éven túl szolgáló, immateriális javak
(szellemi termékek, szoftver, know-how, licence) körét és bekerülési értékét.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A formai szempontból megfelel nek talált javaslatok értékelésének szempontjai és az adható
pontszámok a következ k:
a) Szakmai, tudományos szempontok (max. 65 pont)
•
A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkit/zéseihez (15 pont)
•
A projektjavaslat szakmai tartalma, jelent sége és újdonsága (25 pont)
•
A pályázati prioritások érvényesülése a projektjavaslatban (10 pont)
•
A pályázók alkalmassága a tervezett feladatok végrehajtására (10 pont)
•
Nemzetközi kapcsolatok és együttm/ködési lehet ségek (5 pont)
b) Gazdasági és regionális szempontok (max. 45 pont)
•
Ipari háttér, létez ipari kapcsolatok a tudásközpont tevékenységi területén
(10 pont)
•
A pályázat gazdasági jelent sége, együttm/ködés a vállalkozásokkal (15 pont)
•
A tudásközpont regionális hatásai (10 pont)
•
A tervezett költségek és igényelt támogatás megalapozottsága (10 pont)
c) Szervezeti, m/ködési szempontok (max. 10 pont)
•
A javasolt szervezeti struktúra alkalmassága a pályázati célok elérésére (10 pont)
Az egy pályázatra adható maximális pontszám: 120 pont. Egy projektjavaslat támogatásához
szükséges minimális összpontszám: 80 pont. Amennyiben a pályázó az a) b) c) szempontokon
belüli egyes kritériumok esetében nem éri el az adható maximális pontszám legalább 50%-át,
akkor a projektjavaslat elutasításra kerül.
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11. A célok számszer9sítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett l a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
az alábbi adatokat kéri.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piacközeli K+F eredmények (prototípus, technológia, eljárás) száma
Szabadalmi bejelentések és bejegyzett szabadalmak száma
A tudásközpont segítségével létrejött induló és „spin-off” vállalkozások száma
A tudásközpont által generált új munkahelyek száma és árbevétele
A K+F tevékenységbe bevont egyetemi hallgatók és doktoranduszok száma
A tudásközpont tevékenységébe bekapcsolódó és tudományos fokozatot szerzett
kutatók száma
A tudásközpontban kiképzett és vállalkozásokban foglalkoztatott fiatal diplomások,
ill. kutatók száma
A tudásközpont tevékenységében résztvev kutatóhelyek és vállalkozások száma
A K+F eredmények gazdasági hasznosításából származó bevétel nagysága
A központ kutató-fejleszt munkájából megszületett tudományos publikációk száma

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat
szolgálnak, el segítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.

12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 3 másolati
példányban, az angol nyelv9 munkatervet külön lef/zött 1 eredeti és 1 másolati példányban,
a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1 példányban – zárt csomagolásban,
személyesen vagy futárszolgálattal a következ címre kell benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda székhelye
Budapest
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat bet/jeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
PÁZMÁNY 2005
Beadási határid:: 2005. június 15., 16:00 óra
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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