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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a magyar őrkutatás fejlesztésének támogatására
A kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelıs miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (továbbiakban NKTH) a KuTIT 2009. június 10-i döntése alapján pályázatot hirdet a
magyar őrkutatás fejlesztésének támogatása érdekében.

1.

A támogatás célja

A támogatás célja, hogy az őrkutatási fıirányok és programok teljesülésének elısegítésére a fejlıdést
legjobban szolgáló pályázatok a megvalósítást gyorsítsák és a hatékonyságot növeljék.
A támogatás az alábbi célokra kerülhet felhasználásra:
az őrkutatási alkalmazások tudományos és gyakorlati nemzetközi fejlettségének hazai ismertsége
szinten tartása a nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi együttmőködések fenntartásával, illetve
alkalmasság a hazai feladatok meghatározására és teljesítésére,
-

tanulmányok és elıtervezés a hazai őrkutatási nemzeti fejlesztési és nemzetközi együttmőködési
projektek elıkészítésére,

-

tárcaközi fejlesztési projektek elıkészítésére,

-

szakterületi alapkutatások és alkalmazások végzésére,

-

regionális fejlesztési tervek őrkutatási vonatkozásainak elısegítésére,

-

nemzetközi egyezményekkel alátámasztott őrkutatási együttmőködési feladatokra,

-

az ESA PECS projektek elıkészítésére,

-

az őrkutatás társadalmi ismertségének, információs rendszerének segítésére.

Pályázati témakörök:
1. távérzékelés
(mezıgazdasági alkalmazások, általában a földfelszíni tényezık a környezetvédelem,
katasztrófavédelem, az erıforrások, a termelés és a közigazgatás vonatkozásaiban, általában a
GMES területei – Global Monitoring for Environment and Security - stb.)
2. GNSS
(nemzetközileg az őrtávközlés részeként bekapcsolódás az európai GNSS – Global Navigation
Satellite Systems - rendszerbe, a helymeghatározás felhasználásai, stb.)
3. őrfizika
(különös tekintettel az ionoszféra és a magnetoszféra kutatásaira őrtávközlési vonatkozásokban is,
geomágneses kutatások, a Naprendszer és hatásai kutatásai)
4. őrelektronikai és mőszertechnikai berendezések
(nemzetközi nagy projektekben való részvétel fedélzeti berendezésekkel, kísérletekkel, részegységek
készítésével, tudományos munkával, a hazai high-tech ipar fejlesztése)
5. őrélettani kutatások
(általában a mikrogravitáció, a sugárvédelem és a stresszpszichológia pl.: funkciók, cselekvıképesség,
pszichológiai károsodások, adaptációk, rehabilitáció és sejtélettan, különös tekintettel az eredmények
általános társadalmi egészségügyi hasznosítására is)
6. őranyagtudományok
(őrkohászat, őrtechnikai anyagtechnológiák, anyagvizsgálatok)
7. általános fejlesztési témakörök (nemzetközi együttmőködés, alkalmazástechnológiák, őrkutatásioktatási és ismeretterjesztı tevékenység, informatikai fejlesztések stb.)
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2.

A támogatás forrása, jogcíme és összege

A Pályázat célkitızéseinek elérése érdekében biztosított támogatás forrása a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap (továbbiakban: Alap).
A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja.
A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban:
Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a 120 M Ft-ot biztosít.

3.

A támogatásra jogosultak köre

A rendszeresen őrkutatással évek óta foglalkozó intézmények, illetve olyan új pályázók, akik intézményes
őrkutatási kutatóhelyi tevékenységet kívánnak végezni. Ezen elıször pályázóknak a pályázatuk mellé
csatolniuk kell egy, az intézményüket ismertetı mellékletet, amiben részletesen azt is kifejtik, hogy mit
terveznek ahhoz, hogy intézményes tartós szerepük legyen a magyar őrkutatásban. Ennek a
mellékletnek a hiánya kizáró feltétel.
A program keretében támogatásra jogosultak:
• Magyarországon székhellyel rendelkezı kis- és középvállalkozások,
• külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei,
• költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkezı intézményei,
• jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek

4.

A projekt futamideje

A pályázatban tervezett projekt futamideje maximum 14 hónap lehet.

5.

A támogatás formája

A támogatás formája visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem
térítendı támogatás).
A megítélt támogatásból elıleg a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (3)-(4) bekezdése, valamint a
támogatási szerzıdés rendelkezései szerint folyósítható.
Ha a támogatott költségvetési szerv vagy intézménye, illetve non-profit szervezet, akkor a juttatás nem
minısül állami támogatásnak, amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem folytat olyan
gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek elıállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását
foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége,
finanszírozása egyértelmően elkülöníthetı a szervezet gazdasági jellegő tevékenységétıl. A 2006/C
323/01. számú közösségi keretszabály alapján a kutatási szervezetek elsıdleges tevékenysége rendes
körülmények között nem gazdasági természető, úgy mint oktatás, független K+F folytatása az ismeretek
kibıvítése és a jobb megértés érdekében (ideértve az együttmőködési K+F-et), kutatási eredmények
terjesztése, technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által létrehozott
tudás kezelésének melléktermékei, vagy egyéb formái), amennyiben e tevékenységek belsı
természetőek és a belılük származó bevételt a kutatási szervezet elsıdleges tevékenységeibe fektetik
be ismét.
Vállalkozások (illetve non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye
gazdasági tevékenysége) esetében a támogatás állami támogatásnak minısül. Állami támogatási
szempontból a vállalkozásokra irányadó szabályokat kell alkalmazni, amennyiben non-profit szervezet,
költségvetési szerv, vagy költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenysége részesül
támogatásban.
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6.

A támogatás mértéke

Az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás maximális mértéke: 8 000 000 Ft
A pályázat keretében igénybe vehetı támogatás és a saját forrás mértéke, a támogatás intenzitása a
pályázó szervezet típusától és a tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység jellegétıl függ.
1. Vállalkozások (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végzı non-profit és költségvetési
szervek) részére nyújtott támogatás a 146/2007. Korm. Rendelet 3. § a) szerinti K+F
projekttámogatásnak minısül.
Az elszámolható költségek alapján számított támogatási intenzitás K+F projekttámogatás esetén a
következı lehet:
A támogatási intenzitás
• alapkutatásnál 100%;
• ipari (alkalmazott) kutatásnál 50%;
• kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztésnél 25%.
A projekttervben meg kell adni a tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységek jellegét és arányát.
Amennyiben a pályázó feladatai a projekt során a K+F tevékenység különbözı szakaszait foglalják
magukban, akkor a felmerülı elszámolható költségek alapján számított, részére megengedhetı
támogatási intenzitást a vonatkozó megengedhetı támogatási intenzitások súlyozott átlaga alapján kell
megállapítani.
A) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) mikro- és kisvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20 százalékponttal;
b) középvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10 százalékponttal növelt
értéke a fent meghatározott mértéknek.
A mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen: KKV) az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem
benyújtásának idıpontjában megfelel a Szerzıdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a
közös piaccal összeegyeztethetınek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3 2008. 08. 09) I.
mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének.
(1) A mikro-, kis- és középvállalkozások típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak,
amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfıösszegük értéke nem haladja meg a
43 millió eurót.
(2) A KKV típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt
foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfıösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
(3) A KKV típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb
személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfıösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió
eurót.
A részletszabályok a 800/2008/EK bizottsági rendeletben találhatóak.

B) A tagonként számítandó intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal
növelhetık
a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább két egymástól független
vállalkozás tényleges együttmőködésével valósul meg és a következı feltételek teljesülnek:
aa) egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 70%-át viselnie, és
ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással való együttmőködéssel jár együtt, vagy a projekt
határokon átnyúló (azaz a K+F tevékenységet legalább két különbözı tagállamban folytatják);
b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább egy vállalkozás és
legalább egy kutatási szervezet tényleges együttmőködésével valósul meg és a következı feltételek
teljesülnek:
ba) egy kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és
bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele, amennyiben azok
a szervezet által végzett kutatásból származnak;
c) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai
és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és mőszaki szaklapokban teszik közzé,
vagy szabadon hozzáférhetı adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási
adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül teszik elérhetıvé.
Az a) és b) pontok alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minısül tényleges
együttmőködésnek.
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K+F projekttámogatás esetén a pályázóknak – a tevékenység jellegétıl és a pályázó szervezeti
formájától függı mértékben – a projekt költségéhez saját forrást kell hozzátenniük. A 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 81. § (4) értelmében nem tekinthetı saját forrásnak az államháztartás alrendszereitıl
kapott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylı, pályázó
költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra
elıirányzott összeget. A pályázóknak a pályamőben nyilatkozniuk kell (Nyilatkozatok címő melléklet),
hogy nyertes projekt esetén biztosítják a megvalósításhoz szükséges saját forrást.
2. Jogi személyiséggel rendelkezı non-profit és költségvetési kutatóhelyek nem gazdasági
tevékenysége esetén a támogatás nem minısül az EK-Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének
értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhetı támogatás 100% lehet.

7.

Támogatható tevékenységek

Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bıvítése, amely nem kapcsolódik ipari
vagy kereskedelmi célkitőzéshez,
Alkalmazott vagy ipari kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az
így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások
kifejlesztéséhez, illetve jelentıs javulást eredményezzen a már meglévı termékekben, eljárásokban vagy
szolgáltatásokban,
Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új
vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi
felhasználásra nem kerülı prototípus elkészítése is). Nem minısül kísérleti fejlesztésnek a termékeken,
termelési eljárásokban, folyamatokban, létezı szolgáltatásokon végzett rutinszerő változtatás, még ha az
az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlıdését is eredményezi,
Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a
normál mőködésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.
A támogatásoknak ösztönzı hatást kell kifejteniük oly módon, hogy a támogatások eredményeként a K+F
és innovációs tevékenységek köre a támogatott vállalkozás esetében növekedjék. A támogatás csak
abban az esetben nyújtható, ha bizonyíthatóan növeli legalább az alábbi mutatók egyikét:
a) a projekt méretét - ideértve a projekt összköltségét, illetve a K+F és innovációs tevékenységekben
résztvevı személyek számát;
b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projekt eredményeket;
c) a projekt végrehajtásának ütemét;
d) a kedvezményezett által a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget.
Az ösztönzı hatást be kell mutatni a pályázatban.

8.

Az elszámolható költségek köre

Kutatók, technikusok és egyéb kisegítı személyzet munkaerıköltsége kizárólag a támogatott projektben
végzett tevékenységük mértékéig.
Eszközök és felszerelések költségei a kutatási projektben való használatuk idıtartamára és mértékéig
azzal, hogy ha ezeket az eszközöket és felszereléseket nem használják teljes élettartamuk alatt a K+F
projektben, akkor csak a projekt idıtartamának megfelelı értékcsökkenési ráfordítás minısül
elszámolható költségnek.
A szerzıdéses kutatás, a külsı forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és
szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelıen kerül sor.
A tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, amennyiben azokat kizárólag a kutatási
tevékenységhez veszik igénybe.
További általános (rezsi) költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt következtében merülnek fel.
Egyéb mőködési kiadások, beleértve az anyagköltségeket és hasonló termékek, valamint szolgáltatások
költségeit, amennyiben közvetlenül a kutatási tevékenység következtében merülnek fel (elszámolható a
kutatási projekt megvalósításához szükséges utazás költsége is).
A pályázat terhére költséget elszámolni saját forrás terhére a pályamő benyújtását követıen, a
támogatási összeg terhére a támogatásról szóló döntés napjától lehetséges.
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9.

Kizáró okok

1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban
•
amely az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint pályázata
benyújtásának idıpontjában nem minısül köztartozásmentes adózónak;
•
amely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében
foglalt (cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel
rendelkezik;
•
amely a jelen pályázat kihirdetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy
az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott
pályamőben valótlan vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve a támogatásai szerzıdést – neki
felróható okból – nem teljesítette;
•
amely az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 8. számú melléklete szerint nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül;
•
amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı
határozata van érvényben;
•
amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg;
•
amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;
•
amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – feltételeinek.
Azt a tényt, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minısül, a pályázónak 30 napnál nem régebbi
közokirattal kell igazolnia, vagy szerepelnie kell az állami adóhatóság honlapján közzétett
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
2. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül továbbá
1
2
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó ;
3
b) a kizárt közjogi tisztségviselı ;
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintézı vagy
képviseleti szervének tagja;
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkezı azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.
1

döntés-elıkészítésben közremőködı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 2. §
(1) bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki
a) munkaviszony jellegő jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés
elıkészítésében,
b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı
testület tagja
2
döntéshozó: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény szerint 2. § (1) bekezdés c)
pontja szerint az a természetes személy, aki
a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetıje vagy testület tagja,
b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez
kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı szerv vezetıje vagy
testület tagja
3
kizárt közjogi tisztségviselı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 2. § (1)
bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a
fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkezı központi hivatal vezetıje, a regionális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján
létrehozott társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közremőködı szervezetei
vezetı tisztségviselıi és ellenırzı szervének tagjai
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10.

A pályázatok benyújtása

A pályázati őrlapot és a kitöltését segítı útmutatót – idıpont egyeztetést követıen – a MŐI bocsátja
kérésre a pályázók rendelkezésére:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Nemzetközi Fıosztály - MŐI
1117 Budapest, Neumann János u. 1/c
Tel: 484-2538
e-mail: hso@hso.hu
A pályázatot a pályázati felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen, pályázati
adatlapon 4 példányban postán, ajánlott küldeményként kell feladni, a következı címre:
NKTH – Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 506.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 30.
A pályázat befogadásáról a pályázó tájékoztatást kap.

11.

A döntés-elıkészítés folyamata, döntés, a támogatási szerzıdés

Az NKTH a benyújtott pályamővek alapján dönt a támogatásról.
Nincs lehetıség hiánypótlásra, így a projektjavaslat automatikusan elutasításra kerül formai okok miatt,
ha
- a pályamővet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtotta be, vagy azt a határidı lejárta után
nyújtják be,
- a pályázóval szemben bármely kizáró ok fenn áll (kivéve köztartozásmentes adózónak minısülés
igazolása),
- a pályamő témaköre nem felel meg a pályázati felhívásban szereplı pályázati témakörök
valamelyikének,
- a pályamő nem felel meg az elıírt formai és tartalmi feltételeknek (hiányos vagy nem
megfelelıen kitöltött, nem tartalmazza a kötelezı mellékleteket),
- ha az elıször pályázónál hiányzik az intézményt bemutató melléklet.

A formailag megfelelı projektjavaslatokat az NKTH két független szakértıvel értékelteti.
A MŐI a befogadott pályázatokról szakmai jelleg szerint csoportosított, összesített jegyzéket készít.
A bírálatok és a jegyzék alapján az Őrkutatási Tudományos Tanács értékeli a bírálatokat és döntési
javaslatot készít az NKTH elnöke részére.
Az NKTH elnöke az elızmények alapján dönt a támogatásokról.
A nyertes pályázatok és a pályázók listáját, valamint az elnyert támogatás összegét az NKTH a döntést
követı 5 napon belül a honlapján közzéteszi. A döntésrıl és az elutasításokról a pályázók értesítést
kapnak.
Az elnöki döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázók kérésükre a döntést követı 30 napon belül megismerhetik a pályamőveikre vonatkozó
szakértıi vélemények összefoglalóját, a bírálók személyének anonimitása mellett.
Támogatási szerzıdés
Minden projektvezetı 10 munkanapon belül értesítést kap a döntés eredményérıl, amelyhez – nyertes
pályamő esetén – szerzıdéskötési ajánlat is társul. Az elfogadott pályamő munka- és költségterve szolgál
a szerzıdéskötés alapjául. A támogatásra irányuló jogviszony a szerzıdés megkötésének idıpontjában
keletkezik.
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Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitıl elkülönítetten kezelni, illetve
nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a támogatás kifizetését követı 10
évig megırizni.
A támogatásban részesítettet az NKTH jogosult a megvalósítás helyszínén is ellenırizni, a program
futamideje alatt és azt követıen is.
A támogatási szerzıdés megszegésének szankciói a következık lehetnek: a támogatás felfüggesztése,
késedelmi kötbér fizetése, elállás a szerzıdéstıl, a szerzıdés azonnali hatályú felmondása, kizárás a
támogatási rendszerbıl.
A részletes szabályozást a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87-88/A §-a, a 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 18. §-a, valamint a támogatási szerzıdés tartalmazza.

12.

A támogatottak közpublikációs kötelezettsége:

Az őrkutatási hazai tevékenység társadalmi ismertségének növelése érdekében és az erre fordított állami
támogatások felhasználásának nyilvánossága miatt a pályázat teljesítési futamideje alatt (nem a
befejezés után!) a pályázatról közérthetıen meg kell jelentetni két olyan közpublikációt, amely vagy
újságos standon kapható lapban, folyóiratban jelent meg, vagy rádió/TV közvetítésben, vagy széles
közérdeklıdésre igényt tartó honlapon (Őrvilág, MŐI, MANT honlapja) jelent meg. A közpublikációs
kötelezettség teljesítését a beszámolóban igazolni kell.
A közpublikációk teljesítése a teljesítés elfogadásának és a támogatás elszámolásának feltétele.

13.

Közérdekbıl nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala

A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében a
pályázatot befogadó a (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon közzéteszi a törvényben meghatározott
adatokat.
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetıség szerint az igényelt összeget,
d) a törvény 8. §-a szerinti érintettséget.
A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követı 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét,
és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat meghatározott adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplı üzleti titkot olvashatatlanná teszi.
A pályázatot befogadó szerv törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása
naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
A honlapon mindenki számára ingyenesen biztosított a közzétett adatok kereshetısége.
Az elıírt adatok közzétételének biztosítása érdekében minden pályázónak ki kell töltenie a pályázati
őrlapon az érintettségre és összeférhetetlenségre vonatkozó mezıket.
Az adat nyilvánosságra hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai
eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai
módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét.
Érintettség esetén a "Nyilatkozat érintettség esetén" dokumentum benyújtásával a pályázónak
kezdeményeznie kell az érintettség közzétételét.
Összeférhetetlenség esetén a "Nyilatkozat összeférhetetlenség esetén" dokumentumot kell benyújtani.
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