Pályázati felhívás
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Dél-alföldi Régióban pályázatot hirdet a
kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatására.
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1. A támogatás célja a régió természettudományos és mőszaki kutatási és fejlesztési
szervezeteinek korszerő K+F eszközökkel való ellátása.
A támogatásigények elbírálásánál elınyben részesülnek azok a projektek, amelyek a Dél-alföldi
régió természeti erıforrásainak, humán és gazdasági adottságainak fenntartható használatát
elısegítı fejlesztési programok, amelyek az
• élelmiszergazdaság
• alternatív energiagazdálkodás és környezettechnológia
• biotechnológia és egészségipar
• gépgyártás és jármőtechnológia
területeken valósulnak meg, és ezzel együtt kutatás-fejlesztési outputjaik közvetlenül alapozzák
meg és segítik elı a gazdaság élénkítését és/vagy közköltségek csökkentését és/vagy szennyezés
csökkentı és környezetileg hasznos hatással bírnak.
2. A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.
3. Támogatásra jogosult
• A természettudományok, mőszaki, agrár- és orvostudományok területén kutatásfejlesztési tevékenységet folytató, a régióban bejegyzett székhellyel rendelkezı, jogi
személyiségő gazdasági társaság vagy szövetkezet, továbbá a régión kívül bejegyzett
székhellyel rendelkezı, jogi személyiségő gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek a
régióban bejegyzett fióktelepe, amennyiben a vállalati szervezeten belül elkülönült kutatási
szervezeti egységgel rendelkezik, vagy üzletszerően végez külsı megbízásra K+F
tevékenységet illetve a K+F infrastruktúráját kutatási célra üzletszerően mások
rendelkezésre bocsátja,
• a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezı, a természettudományok
mőszaki, agrár- és orvostudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó és mőködtetı
költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkezı intézménye, jogi
személyiséggel rendelkezı non-profit szervezet (a továbbiakban kutatóhely),
amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén
valósítja meg.
4. A támogatás összege 300 millió Ft, azaz háromszáz millió forint.
133,3 millió Ft felhasználásáról a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, 166,7 millió Ft
felhasználásáról a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke dönt.)
5. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma 6-15 db.
6. A támogatás mértéke
- vállalkozások esetében a szervezet mértétıl függıen 50 %-tól 70 %-ig,
- kutatóhelyek esetében maximum 95 %.
7. Az igényelhetı támogatás összege: legfeljebb 50 millió Ft.
8. A pályamő benyújtásának határideje 2009. október 12.

A pályázati csomagot postai.úton juttassák el a következı címre (A pályázatok leadásánál a postai
bélyegzı dátuma az irányadó. A feladás legkésıbbi dátuma 2009.október 12. lehet.):
DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
6701 Szeged, Pf. 29
A pályamő elektronikus változatát a fenti határidıig küldjék el a következı címre:
innovacio@darfu.hu
A pályázaton való részvételhez szükséges további információkat tartalmazó pályázati útmutató,
fogalomtár és az elektronikus őrlapok pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik, és
letölthetıek a www.nkth.gov.hu, valamint a www.darfu.hu honlapról.
A pályázati felhívással és a projektjavaslat kidolgozásával kapcsolatos kérdéseit felteheti az
info@nkth.gov.hu vagy az innovacio@darfu.hu címre küldött elektronikus levélben.

