Fogalomtár
az „Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés” c. pályázati
útmutatóhoz
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.
energia, távközlés), vagy a projekt érdekében igénybe vett speciális szolgáltatások (pl. adatbanki
szolgáltatások, bérleti díj, a projekttevékenység melléktermékeinek, hulladékainak ártalmatlanítása,
ırzı-védı szolgáltatás, kártevık irtása stb.).
EK Szerzıdés I. melléklete
A csekély összegő támogatás alkalmazásának szabályaiban hivatkozott terméklista a brüsszeli
nómenklatúra vámtarifaszámai szerint csoportosítva
1. ÁRUCSOPORT
2. ÁRUCSOPORT
3. ÁRUCSOPORT
4. ÁRUCSOPORT
5. ÁRUCSOPORT

6. ÁRUCSOPORT
7. ÁRUCSOPORT
8. ÁRUCSOPORT
9. ÁRUCSOPORT
10. ÁRUCSOPORT
11. ÁRUCSOPORT
12. ÁRUCSOPORT

Élı állatok
Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek
Halak, rákfélék és puhatestőek
Tejtermékek; madártojások; természetes méz
05.04 Állati belsı részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét),
egészben vagy darabokban
05.15 Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az
1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem
alkalmas élettelen állat
Élı fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott
virágok és díszítı lombozat
Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek
Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja
Kávé, tea és főszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével
Gabonafélék
Malomipari termékek; maláta és keményítı; sikér; inulin
Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és
gyümölcsök; ipari ésgyógynövények; szalma és takarmány

13. ÁRUCSOPORT
ex13.03 Pektin
15. ÁRUCSOPORT
15.01 Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott
baromfizsiradék
15.02 Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú;
ezen zsiradékokból elıállított faggyú (beleértve az elsı lét („premier
jus”)
15.03 Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj,
oleoolaj és faggyúolaj,
nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon elkészítve
15.04 Halból és tengeri emlısbıl nyert zsír és olaj, finomítva is
15.07 Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen,
finomítva vagy tisztítva
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15.12 Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is,
de tovább nem elkészítve
15.13 Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas
feldolgozott zsiradék
15.17 Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási
maradékai
16. ÁRUCSOPORT Húsból, halból, rákfélékbıl vagy puhatestőekbıl készült termékek
17. ÁRUCSOPORT
17.01 Répacukor és nádcukor szilárd állapotban
17.02 Egyéb cukor; cukorszirup; mőméz (természetes mézzel keverve
is); karamell
17.03 Melasz, fehérítve is
17.05(*) Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen
arányban hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével
18. ÁRUCSOPORT
18.01 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
18.02 Kakaóhéj, -hártya, -bır és kakaóhulladék
20. ÁRUCSOPORT Zöldségfélékbıl, gyümölcsbıl vagy más növényrészekbıl elıállított
22. ÁRUCSOPORT
22.04 Szılımust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérı módon
lefojtva
22.05 Friss szılıbıl készült bor; szılımust alkohol hozzáadásával
lefojtva
22.07 Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor)
ex 22.08 (*) Az EK szerzıdés I. mellékletében felsorolt
mezıgazdasági termékekbıl nyert bármilyen ex 22.09 (*) erısségő
etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likırök, egyéb szeszes italok és
szeszes italok elıállítására használt összetett alkoholos készítmények
(„koncentrált kivonatok”) kivételével
ex 22.10 (*) Ecet és ecetpótló
23. ÁRUCSOPORT Élelmiszeripar melléktermlékei; elkészített állati takarmányok
24. ÁRUCSOPORT
24.01 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék
45. ÁRUCSOPORT
45.01 Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy
ırölt parafa; parafahulladék
54. ÁRUCSOPORT
54.01 Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és
lenhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)
57. ÁRUCSOPORT
57.01 Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem
fonva; kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott
rongyhulladékot is)
(*) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. sz. rendeletének (HL 7. szám,
1961.01.30., 71. o.) 1. cikke által beillesztett vámtarifaszám.
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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.
Független felek
Jelen pályázatban egy tranzakció költsége akkor számolható el, ha az a kis- és
középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 4. §-a szerinti
önálló vállalkozások között jött létre.
Emellett nem tekinthetı függetlennek az a kiválasztott szállító vállalkozás, ha abban a pályázó
tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy annak vezetı tisztségviselıje, könyvvizsgálója,
felügyelı bizottsági tagja. Nem tekinthetı továbbá függetlennek a kiválasztott alvállalkozó
személy vagy a kiválasztott szállító vállalkozás, ha annak tulajdonosa, vezetıje,
tisztségviselıje
a) a pályázóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
vagy a kiválasztást megelızı 3 éven belül állt;
b) a pályázó gazdálkodó szervezet fenntartójának, tulajdonosának, tisztségviselıjének,
vagy a pályázó gazdálkodó szervezet felügyeletei szerve tisztségviselıjének a Ptk.
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója;
c) felügyeleti szervével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll;
d) a pályázó gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy annak
vezetı tisztségviselıje, könyvvizsgálója, felügyelı bizottsági tagja.
Független szakértı
A pályázótól, illetve a kedvezményezettıl, a közremőködı szervezettıl, valamint a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivataltól független szakértı, akinek a szakértıi tevékenység
ellátására vonatkozó szerzıdés kivételével a felsoroltak egyikével sincs elfogultságra okot adó
kapcsolata.
Innovációs szolgáltatás
Olyan tanácsadói vagy támogató szolgáltatás, amely segíti a kis- vagy középvállalkozások
innovációs kezdeményezéseinek megvalósítását,
• a vállalkozás által megcélzott piacon új, versenyképes termékek, szolgáltatások vagy
technológiák kifejlesztését, továbbfejlesztését és piaci sikerének megalapozását;
• a szervezési innovációt (a vállalkozás piaci-gazdasági tevékenységének hatékonyabbá,
eredményesebbé tételét);
• az eljárási innovációt (a termelési folyamatok hatékonyabbá tételét, korszerősítését).
Ilyenek pl.:
• K+F szolgáltatás, megbízás alapján végzett ipari kutatás és kísérleti fejlesztés,
• innovációs tanácsadó szolgáltatás: vezetési tanácsadás, technológiai segítségnyújtás,
technológiaátadási szolgáltatások, képzés, szellemi tulajdonjogok megszerzésével,
védelmével és kereskedelmével, valamint licencia-megállapodásokkal kapcsolatban
nyújtott tanácsadás, szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás stb.,
• innovációs támogató szolgáltatás: inkubáció, mőszaki adat- és információszolgáltatás,
piackutatás, laboratóriumi szolgáltatások, K+F eszközök bérbeadása, minıségellenırzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások, minıséget tanúsító címkék
használatával kapcsolatos szolgáltatások stb.
Közremőködı szervezet
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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.

Nehéz helyzetben lévı vállalkozás
1. Akkor tekinthetı egy vállalkozás nehéz helyzetben lévınek, ha az képtelen - akár saját
erejébıl, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezıi által biztosított források
révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külsı
beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy
középtávon feladja üzleti tevékenységét.
2. Valamely vállalkozás, méretétıl, illetve a körülményektıl függetlenül, akkor tekinthetı
nehéz helyzetben lévınek, ha:
a) korlátolt felelısségi alapon mőködı társaság esetén jegyzett tıkéjének több mint a fele
nincs meg, és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el; vagy
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelısséggel bírnak a társaság
tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tıkének több mint a fele nincs meg,
és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el; vagy
c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás
kritériumainak.
3. Egy vállalat a 2. pontban hivatkozott feltételek hiányában is nehéz helyzetben lévınek
tekinthetı, amennyiben egy vállalkozás nehéz helyzetére utaló szokásos jelek mutatkoznak,
mint a növekvı veszteségek, a csökkenı forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös
kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvı adósságok, az emelkedı kamatköltségek és a
zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték. Súlyos helyzetben nem kizárt, hogy a vállalkozás
már fizetésképtelenné vált, vagy kollektív felszámolási eljárást indítottak ellene.
Szövetkezet
Jelen pályázati felhívás keretében az a 2006. évi X. tv. 7. §-ában meghatározott szervezet,
amely profitorientált gazdasági tevékenységet folytat.
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