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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (továbbiakban
Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban NKTH) a
kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet
az EUREKA programban való magyar részvétel támogatására (továbbiakban magyar
EUREKA pályázat).

1. A támogatás célja
A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi
kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel
támogatása, illetve ezen keresztül:
· a magyar vállalatok piacképességének növelése,
· a magyar szerepvállalás erősítése Európai Kutatási Térségben
· a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének támogatása innovatív piac-közeli
projektek támogatásával,
· európai K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának erősítése.

2. A támogatás forrása, jogcíme és összege
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére az NKTH 2007-2010. közötti időszakra 2 milliárd Ft keretösszeget biztosít, amelyből
a 2010. évre rendelkezésre álló forrás 300 millió Ft.

3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma évente: 10 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
Pályázatot önállóan vagy – a nemzetközi EUREKA projekt hazai résztvevőiből álló konzorcium keretében lehet benyújtani.
a.) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére önállóan jogosult
- bármely Magyarországon székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaság,
- külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
b.) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére K+F projekt megvalósítására
létrejött konzorcium keretében jogosult
- bármely belföldi székhelyű, és az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező, jogi személyiségű:
·
·

gazdasági társaság,
szövetkezet,

2

·

piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet,

·

piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési
személyiséggel rendelkező intézménye, valamint
- külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,

szerv

vagy

jogi

A konzorcium legalább egy tagja gazdasági társaság kell, hogy legyen!
A támogatásra csak olyan pályázó jogosult, amely nemzetközi EUREKA projekt
résztvevője, amit az NKTH-ban dolgozó magyar EUREKA nemzeti projekt koordinátor
igazol. Konzorcium esetében minden konzorciumi tagnak EUREKA projektrésztvevőnek kell
lennie.
Az EUREKA pályázat a nemzetközi EUREKA-projekt bármely fázisában (projekt javaslat,
elfogadott projekt vagy már futó projekt) beadható és megítélhető a támogatás. Ugyanakkor a
nyertes pályázóval történő szerződéskötés feltétele annak igazolása, hogy az EUREKA
pályázatában hivatkozott nemzetközi EUREKA projekt elfogadásra került, és annak
megvalósítása is megkezdődött.

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendő támogatás).
A támogatás futamideje legfeljebb 4 év.

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető támogatás minimális összege 20 millió Ft.
1. Vállalkozások (illetve a projekt tárgyában gazdasági tevékenységet végző non profit
szervezetek és költségvetési szervek) részére nyújtott támogatás:
Az elszámolható költségek alapján számított
projekttámogatás esetén a következőképpen alakul:

bruttó

támogatás

intenzitás

K+F

A maximális támogatási intenzitás
· alapkutatásnál 100%;
· ipari (alkalmazott) kutatásnál 50%;
· kísérleti fejlesztésnél 25%.
Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat
benyújtásakor
· kisvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20
százalékponttal;
· középvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10
százalékponttal
növelt értéke a fent meghatározott mértéknek.
Az intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetők a
pályázati útmutatóban foglaltak szerint.
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2. Jogi személyiséggel rendelkező piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit
szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye nem gazdasági
tevékenysége esetén: a támogatás nem minősül az EK-Szerződés 87. cikkének (1)
bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhető támogatás 100%
lehet.

7. Támogatható tevékenységek
A projekt során alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés támogatható.
A kutatás típusainak projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg. Alapkutatás a
támogatás összegének max. 30%-ig támogatható.

8. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 1
másolati példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban – zárt csomagolású ajánlott
levélben, postai úton a következő címre kell benyújtani:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot postai csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
EUREKA-HU_08
A pályázatokat 2010. október 7-ig folyamatosan lehet benyújtani.
Értékelés: évente kétszer.
Benyújtási (postára adási) határidő
a 2010.évi első értékelésre: 2010. március 25.,
a 2010 . évi második értékelésre 2010. október 7.
Amennyiben a keret a végső beadási határidő előtt kimerül, arról az NKTH a
www.nkth.gov.hu oldalon értesíti a pályázókat.
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A kitöltött Pályázati űrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél
mellékleteként is el kell küldeni az <alap2009@nkth.gov.hu> címre, az űrlap kitöltési és
beküldési útmutatójában foglaltak szerint.
A postán feladott pályázati csomag mellett a pályázat anyagát elektronikus pályázati
csomagként is kérjük beküldeni az eureka_hu_08@nkth.gov.hu e-mail címre (tartalma a
teljes projektjavaslat pdf formátumban és a pályázati űrlap xml formátumban, egy
darab zip fájlként összecsomagolva.)
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a pályázati űrlap kitöltési
útmutatójával elektronikusan letölthető
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (www.nkth.gov.hu),
és a MAG Zrt. (www.magzrt.hu) honlapjáról.
A nemzetközi EUREKA projektekben való részvétellel kapcsolatban az NKTH-ban
dolgozó EUREKA Nemzeti Projekt Koorinátortól kaphat szakmai tájékozatást:
Csuzdi Szonja
Tel: 1-484-2560
szonja.csuzdi@nkth.gov.hu
A magyar EUREKA pályázati felhívásról és a pályamű kidolgozásáról a MAG Zrt.
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
Központi ügyfélszolgálat
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,
Center Point 2. irodaház, Budapest XIII. ker., Váci út 83.
Hétfő:
8:30 – 17:00 (új ügyfelek fogadása 16 óráig)
Kedd:
8:30 – 13:30
Szerda: 8:30 – 17:00 (új ügyfelek fogadása 16 óráig)
Csütörtök:8:30 – 17:00 (új ügyfelek fogadása 16 óráig)
Péntek: 8:30 – 13:30
Telefonon:
06 40 200-617
Hétfő:
8:00 – 17:00
Kedd:
8:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 17:00
Csütörtök:8:00 – 17:00
Péntek: 8:00 – 14:00
E-mail: info@magzrt.hu
Az NKTH fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. A módosított
pályázati kiírás megjelenésétől számított 30 napig van lehetőség a pályaműveket mind a régi,
mind pedig az új feltételek szerint benyújtani. 30 nap elteltével azonban automatikusan az új
szempontok alapján kerül elbírálásra a pályamű.
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