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1. A támogatás célja
Korszerő, magas értékeket képviselı piacképes agrár-élelmiszeripari termékek, eljárások és
szolgáltatások létrehozása. Az agrárágazat termelési folyamatainak fejlesztése, termelési
környezetének fenntartható módon történı felhasználását segítı kutatási-fejlesztési
együttmőködési programok beindítása, az agrár-élelmiszeripari ágazat termelési eszközeinek a
gazdasági teljesítıképesség fokozását célzó fejlesztése a termelés innovációs feltételeinek
javításában érdekelt gazdálkodó szervezetek és a hazai kutatóhelyek között kooperáció keretében.

2. A pályázat témakörei:
1.

Korszerő, magas hozzáadott értéket képviselı piacképessé
élelmiszeripari termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása

váló

agrár-

2.

Piacképesség fokozását elısegítı K+F projektek, a termelési infrastruktúra
hatékonyságának fokozása

3.

A mezıgazdasági termékekre kötelezıen elıírt minıségi és higiéniai, illetve az
állattartás során érvényesítendı törvényi szabályok hatékony teljesítését
megalapozó kutatás-fejlesztés

4.

Az agrárágazat termelési folyamatainak, biológiai és növénygenomikai alapjainak
fejlesztése, termelési környezetének fenntartható módon történı, hatékony
felhasználását segítı eljárások, programok

A pályázati Őrlapon a pályázónak egyértelmően meg kell jelölnie pályázatának témakörét.
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3. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
2500 MFt-ot, azaz kettımilliárd-ötszázmillió Ft-ot,
500 MFt-ot, azaz ötszázmillió Ft-ot a Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
biztosít.

4. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma
A támogatott pályamővek várható száma: 40-50 db.

5. A támogatásra jogosultak köre
Belföldi székhelyő jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
(agrárvállalkozások, szövetkezetek, termelési és értékesítési szövetkezetek, egyéni vállalkozók)
és agrárkutatóhely(ek), agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsıoktatási intézmény(ek)
által a pályázatban foglalt feladatok megvalósítására alakított konzorciumok.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb hat (6) lehet. Sem kutatóhely, sem vállalkozás
önmagában nem pályázhat. A konzorciumnak legyen tagja legalább egy, a projekt
eredményeit hasznosító vállalkozás.

6. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás tervezett futamideje
legfeljebb 36 hónap.
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7. A támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke a projekt visszaigényelt ÁFA-t nem tartalmazó összköltségének
80 %-a lehet a konzorcium egészére nézve.
A projektenként igényelhetı támogatás minimális összege: 30 millió Ft
A támogatás maximuma költségvetési szerv és versenyszférába nem tartozó jogi személyiségő
non-profit szervezet esetében a projekt ráesı elszámolható összes költségének 100 %-a.
Vállalkozások a 133/2004 (IV. 29.) Kormányrendelet kutatás-fejlesztésre vonatkozó elıírásai
szerint támogathatók.

8. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
– csıdeljárás a, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
– adott pályázat megjelentetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy az
Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan,
vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést – neki
felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
– 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
– az Alappal. illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) elıirányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

9. Támogatható tevékenységek
K+F tevékenységek:
 alapkutatás a támogatás összegének maximum 30%-áig,
 alkalmazott kutatás,
 kísérleti fejlesztés.

10. Az elszámolható költségek
– Személyi juttatásként kizárólag az adott programban résztvevı kutatók, technikusok, egyéb
kisegítı személyzet személyi jellegő ráfordításai számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. (a
továbbiakban: számviteli tv. ) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint,
– A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok a számviteli törvény 79.§ának (4) bekezdése szerint
– Külsı megbízásként kizárólag az adott projekthez igénybe vett szolgáltatások (konzultáció,
kommunikációs, technikai, kutatási szolgáltatások), egyéb szolgáltatások (szolgáltatási eljárási
díj) költségei a számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint,
– A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képezı tételek. A számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti
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szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból – csak akkor vehetı figyelembe,
ha azokat a pályázó más szervezettıl vásárolta,
– Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a
számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint (projektenként a támogatás max. 30 %-a lehet az
eszközbeszerzés),
– Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése szerinti költségek, valamint a
gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülı költségek együttesen a támogatási
összeg max. 10%-ának erejéig számolhatóak el.
– A projekt irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások munkaadót
terhelı járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora (konzorcium
vezetı intézmény/vállalat) jogosult az általa kapott támogatás legfeljebb 5%-áig.

11. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
– A projektjavaslat célkitőzése, illeszkedése a pályázat kiírt tematikai prioritásaihoz, a várt
eredmények hasznosulása, ill. alkalmazhatósága
(0-5 pont)
– A pályázat mőszaki újdonságtartalma és az alkalmazott megoldások jogtisztaságának
bemutatása
(0-5 pont)
– A pályázó konzorcium alkalmassága a vállalt szakmai feladatok megvalósítására, a koordinátor
alkalmassága a projekt irányítására
(0-5 pont)
– A fejlesztés mőszaki, gazdasági jelentısége
(0-5 pont)
– A tervezett költségek megalapozottsága, a kért támogatás és a várt eredmények arányos volta
(0-5 pont)
– Az eredmények hasznosíthatósága, hatásai
(0-5 pont)
– A munkaterv kidolgozottsága, ütemezése, realitása, az eredmények mérhetısége, kockázatok
feltárása
(0-5 pont)
Maximális összes pontszám: 35.
Ha a pontszámok átlaga 24 alatti, a projektjavaslat nem kaphat támogatást.
A pályázatokat a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlıség elvének betartásával
kezeljük.

12. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok)
Eredményesnek egy projekt akkor tekinthetı, ha a szerzıdéses támogatás révén piaci
forgalmazásra kerülı termék, vagy alkalmazott technológia, vizsgálati módszer illetve
szolgáltatás valósul meg, amely gazdasági hasznot, vagy minıségjavulást jelent a termelınek.
A pályázat eredményei lemérhetıek:
•
•
•

A piacra került új termékek számában,
A bevezetett új eljárások és technológiák számában és azokból eredı, mérhetı gazdasági
eredményben,
A létrejött szabadalmak, know-how, minısített fajták számában,
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•
•

Minıségbiztosítással kapcsolatos kidolgozott és bevezetett új módszerek számában,
A fenntartható fejlıdés elısegítését célzó környezetbarát fejlesztési megoldások
számában.

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat
szolgálnak, elısegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.

13. A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betőjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található és a pályamő 8 karakteres azonosítóját, ami a pályázati őrlap [11a]
mezıjében található:
„GAK2005” - „abcd1234”
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 3 másolati
példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1 példányban – zárt
csomagolásban: a következı címre kell benyújtani:
személyesen vagy futárszolgálattal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest Neumann János u. 1/C I. emelet, recepció
Beadási határidı: 2005. szeptember 14. 16:00 óra
vagy postai úton
zárt csomagolásban a következı címre kell elküldeni:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1374 Budapest, Pf. 604
A fenti beadási határidı betartását a postai bélyegzı kelte igazolja.
A pályázati csomagban levı kitöltött pályázati őrlap elektronikus formában is beküldendı
a fenti határidıig az alap2005@kutatas.hu e-mail címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

7

