Útmutató a pályázati őrlap kitöltéséhez – a EUROSTARS_HU pályázatban
résztvevık számára
Mivel az NKTH több pályázatához közös, egységes őrlapot használ, az őrlap bizonyos részei a
EUROSTARS pályázatban résztvevık számára nem értelmezhetıek, ezért nem kell kitölteniük.
Jelen útmutató a kitöltéssel kapcsolatos félreértések elkerülését igyekszik segíteni.
11. A projekt/pályamő adatai
11f A projekt témakörei - A EUROSTARS_HU pályázatnak nincsenek témakörei, tehát a 11f
sort a pályázóknak nem kell kitölteniük.
Támogatási intenzitásokra vonatkozó rész 11i –tıl 11l-ig
11i – A EUROSTARS_HU pályázatban ilyen jogcímen nem növelhetı a támogatási intenzitás, így
a pályázók ezt ne jelöljék meg.
A EUROSTARS_HU felhívás alapjául szolgáló jogszabály alapján a 11j, 11k és 11l pontokban
megadott feltételek teljesülése esetén növelhetı a támogatási intenzitás 15%-kal. A pontos –
jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban rögzített - feltételek a következık:
11j: A projekt legalább két független vállalkozás együttmőködésében valósul meg és a következı
feltételek teljesülnek: plusz feltétel, hogy egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek
több, mint 70%-át valamint a projekt legalább egy kis-és középvállalkozással való
együttmőködéssel jár együtt/ vagy a K+F tevékenységet két különbözı tagállamban folytatják.
11k A projekt egy vállalkozás és kutatási szervezet együttmőködésében valósul meg és a
következı feltételek teljesülnek: a kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-t
viseli és a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele,
amennyiben azok a szervezet által végzett kutatásból származnak.
11l: kizárólag ipari kutatás esetében adható, 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.
11p. A projektben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységek mértéke: a EUROSTARS_HU
pályázat keretében nem támogatható alapkutatás, és a támogatás nem vehetı igénybe de minimis
támogatásként, tehát ezeket a rubrikákat a pályázók ne jelöljék be.
11.b A projekt/pályamő adatai/folytatás
11bb A EUROSTARS_HU pályázatnak nincsenek elıre meghatározott témái, ezért ezt a sort a
pályázóknak nem kell kitölteniük.
12. A projekt/pályamő költségvetése
Az őrlapnak ez az oldala a nemzetközi EUROSTARS projektben résztvevı, a
EUROSTARS_HU pályázatot benyújtó magyar partnerek költségvetését összegzi.
Amennyiben több magyar résztvevı is van, akkor ık külön-külön kitöltik a 22. A pályázó
költségvetése címő oldalt és ezeket összegzi automatikusan a 12. A projekt /pályamő
költségvetése elnevezéső oldal. Amennyiben a EUROSTARS projektben egyetlen magyar
partner vesz részt, a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő és a 22. A pályázó
költségvetése címő oldal adatai azonosak lesznek.
12q. beruházás – A EUROSTARS_HU pályázat keretében beruházás nem támogatható, ezért
kérjük ezt a részt üresen hagyni.
21. A pályázó adatai
21b Külföldi partner esetében is kötelezıen kitöltendı! Ide a külföldi partner nevét a
partner nyelvén vagy angolul kérjük, amennyiben nincs magyar neve.
21c Külföldi partner esetében is kötelezıen kitöltendı!

21d Külföldi partner esetén is kötelezıen kitöltendı! A rövidített nevet a partner nyelvén
vagy angolul kérjük, amennyiben nincs magyar rövidítés.
21f Külföldi partner esetén is kötelezıen kitöltendı! Az országjelet mindenképpen írják át
HU-ról a megfelelı külföldi országjelre! Kérjük, hogy a székhely és a levélcím sorokat
töltsék ki. Amennyiben külföldi partner nem rendelkezik levélcímmel, a székhely címét
másolják be a levélcím sorába.
21h Külföldi partner esetében kérjük, hogy mindenképpen töltsék ki a minısítési kód
rubrikát, a szervezeti típus rubrikát és válasszák ki a gazdálkodási formát!
21q Külföldi partner esetében is kérjük, adják meg a témavezetı nevét!
A fent felsorolt pontokon kívül más mezıket nem kell kitölteni külföldi partner esetén. A
hibaüzenetek elkerülése érdekében, arra kérjük Önöket, hogy a ki nem töltött mezıkbe
írjanak 0-t vagy szöveges rész esetén X-t.
21n. Tevékenységének jellege és mértéke a projektben: a EUROSTARS_HU pályázat keretében
nem támogatható alapkutatás, és a támogatás nem vehetı igénybe de minimis támogatásként, tehát
ezeket a rubrikákat a pályázók ne jelöljék be.
22. A pályázó költségvetése
22ax Külföldi partner esetén csak a 22ax sor mezıinek kitöltése kötelezı! A többi mezıt
kérjük, hagyják üresen.
22b A támogatás nem vehetı igénybe de minimis támogatásként, tehát az erre vonatkozó
rubrikákat a pályázóknak nem kell kitölteniük.
22q beruházás - A EUROSTARS_HU pályázat keretében beruházás nem támogatható, ezért
kérjük ezt a részt üresen hagyni.
Eltérések a nemzetközi EUROSTARS pályázati őrlap és a hazai EUROSTARS_HU
pályázati őrlap költség-kategóriái között
A EUROSTARS_HU őrlap 12. és 22. oldala, amely a projekt, illetve a pályázó költségvetésének
bemutatására szolgál, a költségek elszámolását tekintve, néhány esetben más kategóriákat
alkalmaz, mint a közösségi EUROSTARS őrlap (központi őrlap).
Fontos eltérés, hogy a hazai pályázati őrlapon a költségeket a források (kért támogatás, saját erı,
egyéb forrás) bontásában kell bemutatni.
Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a nemzetközi őrlapon alkalmazott kategóriákban feltüntetett
költségek mely magyar kategóriákba sorolhatóak.
A magyar őrlapon alkalmazott
kategóriák
Mőködési költségek
Személyi költségek
Dologi kiadások
Külsı megbízások
Egyéb dologi kiadások
Felhalmozási költségek
Eszközök
Immateriális javak

A nemzetközi EUROSTARS őrlap költségkategóriái
Personnel, subsistance (Travel &subsistance-ból)
Subcontracting
Overheads, Travel, Material, Consumables
Equipment depreciation

A nemzetközi és nemzeti EUROSTARS pályázatok keretében benyújtott költségvetési táblákon
feltüntetett költségtételek összegének meg kell egyezniük!

Az alábbi besorolás szerint kérjük kitölteni a nemzetközi őrlapon a partnereknél szereplı
részletes költséglebontási táblázatot (3.6.3; 4.6.3 stb.).
A nemzetközi EUROSTARS őrlapon levı pénzügyi táblázatok kitöltése
A fı partnernél 3.3.5-3.3.14 pontok alatt (illetve többi partnereknél értelemszerően
4.3.5-4.3.14 stb.) található táblázat soraiba az alábbiak kerüljenek:
3.3.5.a. Alkalmazottak száma
3.3.5.b. Alkalmazottak száma teljes munkaidı egyenértékben (FTE) megadva
3.3.6 K+F-re fordított teljes munkaidı egyenérték (%)
3.3.7 Értékesítés nettó árbevétele (€)
3.3.8 Értékesítés nettó árbevételébıl hány százalékot fordítanak K+F kiadásokra
3.3.9 Adózás elıtti eredmény (€)
3.3.10 Adózott eredmény (€)
3.3.11 Mérleg szerinti eredmény (€)
3.3.12 Futó K+F projektek száma
3.3.13.a Futó K+F dolgozó alkalmazottak száma
3.3.13.b Futó K+F dolgozó alkalmazottak száma teljes munkaidı egyenértékben (FTE)
megadva
3.3.14.a Elnyert állami támogatások száma (db)
3.3.14.b Elnyert állami támogatások értéke euróban
A: elızı pénzügyi év
B: tárgyév (utolsó lezárt pénzügyi év)
C: elırejelzés a következı pénzügyi évre
„Start-up” vállalatok a C oszlopot töltsék ki az üzleti tervükben szereplı adatokkal.
A fı partnernél 3.7.4 pont alatt (illetve többi partnereknél értelemszerően 4.7.4 stb.)
található táblázat soraiba az alábbiak kerüljenek:
Adott termék, szolgáltatás, spin-off:
- piacra történı bevezetése (év)
- befektetések (€)
- értékesítésének árbevétele (5 év alatt, euróban)
- haszonkulcs (%)
megtérülés (évek száma)
Árfolyam: a projekt költségvetésének forintban történı meghatározásakor a pályamő NKTHhoz történı benyújtását megelızı hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB
devizaárfolyammal kell számolni

