Fogalomtár
A „Nemzetközi KFI projektekben való részvétel” c. pályázathoz

Egyéb kisegítı személyzet
Pl. laboránsok, a kísérleti rendszer összeállításában résztvevı szakmunkások.

Egyéb mőködési (dologi) kiadások
A mőködési kiadások közül a nem személyi kiadások és nem külsı megbízás költsége, pl. a
projekttevékenység keretében felhasznált szolgáltatások anyagok és fogyóeszközök költségei. A
felhasznált szolgáltatások lehetnek elkülönítetten nyilvántartható közösségi szolgáltatások (pl.
energiaköltség), vagy a projekt érdekében igénybe vett speciális szolgáltatások (pl. adatbanki
szolgáltatások, bérleti díj, a projekttevékenység melléktermékeinek, hulladékainak ártalmatlanítása,
ırzı-védı szolgáltatás, kártevık irtása stb.)
Fióktelep
A szervezetnek a bejegyzett székhelyétıl földrajzilag eltérı helyen bejegyzett, telephelye, amelyen
a szervezet számára profitorientált gazdasági tevékenységet folytatnak. A fióktelep nem
rendelkezik jogi személyiséggel.

Hitelesített dokumentumok (melyek igazolják azt, hogy nemzetközi projekt keretében támogatást nyert)
A nemzetközi szerzıdés, és annak mellékletei. Pl: költségtáblázat, részfeladatok listája, stb.

Közremőködı szervezet
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.
29.) Korm. rendelet értelmében az Alapot kezelı Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a
pályázatkezelés és a szerzıdéskezelés egyes feladatainak ellátásával közremőködı szervezetet
bízhat meg. Ez a pályázó vagy a támogatás kedvezményezettje számára azt jelenti, hogy ık a
közremőködı szervezettel, illetve annak ügyintézıjével kerülnek kapcsolatba pályázati és
szerzıdéses ügyeik intézésénél. A Közép-magyarországi Régióban a MAG Zrt. a közremőködı
szervezet, a többi hat régióban a Regionális Fejlesztési Ügynökség

Kutatási szervezet
Olyan szervezet, amelynek - jogállásától és finanszírozási módjától függetlenül - elsıdleges célja
az alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése
tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján. Ezen szervezetek minden nyereséget ismét ilyen
tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek; azok a vállalkozások,
melyek befolyással lehetnek adott kutatási szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem
élvezhetnek preferenciális hozzáférést a szervezet kutatási kapacitásaihoz vagy az általa elért
kutatási eredményekhez. Ilyen szervezet lehet pl. a kutatási tevékenységet (is) végzı költségvetési
szerv (felsıoktatási intézmény, MTA kutató intézet, ágazati kutatóintézet, költségvetési szerv jogi
személyiséggel rendelkezı kutatóintézménye), jogi személyiséggel rendelkezı alapítványi és nonprofit kutatóintézet.

Nemzetközi finanszírozású pályázatok
Azok a nemzetközi finanszírozású támogatási programok pályázatok, amelyek KFI projektekhez
nyújtanak támogatást, és amelynek kiírója nem hazai szervezet. Ilyenek pl.:

Nemzetközi K+F+I projekt neve
FP7-ENERGY
FP7-ENVIRONMENT
FP7-HEALTH
FP7-ICT
FP7-IDEAS
FP7
FP7-INCO
FP7-JTI
FP7-KBBE
FP7-NMP
FP7-REGIONAL
Egyéb EU
ARTEMIS (Advanced
Research&Technology for
EMbedded)
AAL (Ambient Assisted
Living)
NATO
NATO Science for Peace and
Security (SPS) Program
ERA
SEE ERA-NET (Southeast
European ERA-NET)
SEE
Soute-EAST EUROPE, 1.
prioritás
CENTRAL
Central-Europe, Innovation
Interreg IVC PRIORITY
1:INNOVATION AND
THE KNOWLEDGE
ECONOMY
COST
COST (European
Cooperation in Science and
Technology)
EGT, norvég alap, svájci alap

További információ

http://cordis.europa.eu/fp7

www.artemisia-association.org
http://pps.aal-europe.eu
www.nkth.gov.u/nemzetkozitevekenyseg/atalakuloban
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/see-era-net/southeast
www.seeu.net/en/about_see/programme_priorities
www.central2013.eu
www.interreg4c.eu
www.cost.esf.org

Projektvezetı
Az a projektvezetı intézmény alkalmazásában álló személy, aki a projekt végrehajtása során a
projektet vezeti. Nem feltétel, hogy azonos legyen az intézmény vezetıjével (igazgató, rektor,
stb.), és nem feltétel, hogy a projekt részfeladatainak/alprojektjeinek vezetıi közül kerüljön ki.
További általános költségek
A projekt megvalósításában résztvevı szervezetnél felmerülı olyan, belsı szabályzat szerint nem
elkülönített költségek, amelyeket valamilyen számítás alapján osztanak föl és terhelnek rá az egyes
tevékenységek, adott esetben a projekttevékenység költségére. Ilyenek általában a nem
elkülönítetten könyvelt közösségi szolgáltatások (villamos energia, gáz, ivóvíz, kommunális
szennyvíz, távközlés, internet) költségei, pl. az egyetem esetében a teljes éves főtési költség,
amelyet pl. a projektben résztvevı laboratórium alapterületével, valamint a projekttevékenység
idıtartamával arányoson osztanak le és terhelnek rá a projektre.

