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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 EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására (továbbiakban magyar
EUROSTARS pályázat).

1. A támogatás célja
A támogatás célja a kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozások aktív részvételével,
nemzetközi együttműködésben megvalósuló, piacorientált kutatás-fejlesztési projekteket
támogató EUROSTARS programban való magyar részvétel ösztönzése, a EUROSTARSprojektek magyar tagjainak támogatásán keresztül.

2. A támogatás forrása, jogcíme és összege
A támogatás forrása: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban Alap) 2.
címe.
A támogatást az Atv. 8. § (1) bekezdésében foglalt a)-c) és e) jogcímekre lehet felhasználni.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az Alap terhére az NKTH a 2008-2013. közötti
időszakra 3 millió euró (750 millió Ft) keretösszeget biztosít, amelyből a 2010. évre
rendelkezésre álló forrás:
500 ezer euró, azaz 125 millió Ft.
Ez a keretösszeg kiegészül az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával, amely a magyar
EUROSTARS-projektrésztvevők számára az Alapból kifizetett támogatás legfeljebb 1/3-a
lehet.

3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma évente 2-3 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
A támogatásra kizárólag a EUROSTARS program Nemzetközi Értékelő Bizottságának
döntése alapján támogatásra javasolt és az EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja
(High Level Group) által jóváhagyott EUROSTARS-projektek magyar résztvevői
jogosultak. A támogató velük köt szerződést a támogatásra javasolt projektek rangsorát
követve, a magasabb pontszámot elért nemzetközi EUROSTARS-projekt hazai résztvevőivel
kezdve. Szerződések a rendelkezésre álló éves keret kimerülésének erejéig köthetőek.
A EUROSTARS programban való részvétel általános feltételeit a program honlapján
(http://www.eurostars-eureka.eu/) közzétett Pályázati útmutató (Guideline for applicants)
tartalmazza.
A magyar EUROSTARS pályázat keretében pályázat benyújtására jogosult bármely
Magyarországon székhellyel rendelkező, jogi személyiségű:
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gazdasági társaság,
szövetkezet,
piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet,
piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel
rendelkező intézménye, valamint
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
amely nemzetközi konzorcium tagjaként a EUROSTARS programba projekt-javaslatot nyújtott be.

Pályázatot önállóan vagy – a EUROSTARS projekt hazai résztvevőiből álló konzorcium keretében lehet benyújtani. Önállóan csak gazdasági társaság pályázhat.
Konzorcium keretében gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe, szövetkezet, piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit
szervezet, piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel
rendelkező intézménye is nyújthat be pályázatot. A konzorcium legalább egy tagja gazdasági

társaság kell, hogy legyen!

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendő támogatás).
A támogatás futamideje legfeljebb 3 év.

6. Támogatható tevékenységek
A projekt megvalósítása során ipari kutatás és kísérleti fejlesztés támogatható.

7. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A magyar EUROSTARS pályázat keretében kizárólag a EUROSTARS-programba
projektjavaslatot benyújtó nemzetközi konzorciumok magyar tagjai jogosultak pályázat
benyújtására.
Az EUREKA-EUROSTARS programban való részvétel és a EUROSTARS pályázatok
benyújtásának szabályait a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati
útmutató (Guidelines for Applicants) rögzíti, amely a központi – az EUREKAEUROSTARS Iroda által fenntartott – EUROSTARS weboldalon (http://www.eurostarseureka.eu/) érhető el.
Előzetes regisztrációt követően innen lehet letölteni a EUROSTARS pályázati űrlapokat is.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a EUROSTARS program
hivatalos weboldalon keresztül. A EUROSTARS pályázatok benyújtása a EUROSTARS
program honlapján közzétett végső beadási határidőig, 2013. november 30-ig folyamatos.
Beadási határidő:
a 2010. évi első projekt értékelésre: 2010. február 25., 20:00 (CET)
2010. évi második projekt értékelésre: 2010. szeptember 30., 20:00 (CET)
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Az elektronikusan benyújtott pályaműveket az EUREKA-EUROSTARS Iroda eljuttatja a
Nemzeti Projekt Koordinátorokhoz. A MAG Zrt-hez kizárólag egy kiegészítő Pályázati
űrlapot, a Nyilatkozatok nevű Word dokumentumot illetve - amennyiben ez szükséges –
egyéb mellékleteket (a köztartozás-mentesség igazolására szolgáló közokiratot,
érintettség, illetve összeférhetetlenség esetén az ennek megfelelő nyilatkozatokat valamint
a Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról elnevezésű mellékletet, amennyiben
több magyar partner is részt vesz ugyanabban a nemzetközi EUROSTARS-projektben).
kell benyújtani 2 példányban magyar nyelven, amelyek a pályamű formai ellenőrzéséhez
szükségesek. Fenti dokumentumok letölthetők a www.nkth.gov.hu, illetve a www.magzrt.hu
weboldalakról. Ezen dokumentumok benyújtása a EUROSTARS-pályázatokhoz illeszkedve
2013. november 30-ig folyamatos.
A MAG Zrt-hez-hez benyújtandó, kiegészítő pályázati dokumentáció beadási (postára
adási) határideje:
a 2010. évi első EUROSTARS projekt értékeléshez kapcsolódóan: 2010. március 5.,
a 2010. évi második EUROSTARS projekt értékeléshez kapcsolódóan: 2010. október 7.

A EUROSTARS program lebonyolítása folyamán a későbbiekben a hazai kiegészítő
dokumentumok beadási határideje minden esetben a EUROSTARS program honlapján
közzétett beadási határidőt követő 5. munkanap.
A Pályázati űrlapot, a Nyilatkozatok és – amennyiben szükséges – az egyéb mellékleteket
tartalmazó pályázati csomagot 2 példányban, zárt csomagolású ajánlott levélben, postai
úton a következő címre kérjük 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:
EUROSTARS_HU_07
A kitöltött Pályázati űrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél
mellékleteként el kell küldeni az <alap2009@nkth.gov.hu> címre az űrlap kitöltési és
beküldési útmutatójában foglaltak szerint.
A Pályázati Űrlap és a Nyilatkozatok, illetve egyéb mellékletek kitöltésével kapcsolatban a
MAG Zrt. ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.
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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.

További információ a EUROSTARS programról
További információ érhető el a EUROSTARS programról a program hivatalos honlapján
http://www.eurostars-eureka.eu/
és a program Nemzeti Projekt Koordinátorainál: Szüdi Gábornál (Tel: 484-2524, E-mail:
gabor.szudi@nkth.gov.hu)
és
Csuzdi
Szonjánál
(Tel:
484-2560,
e-mail:
szonja.csuzdi@nkth.gov.hu ).
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