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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (Atv.) 8. § (1) bek.
b) és c) pontja alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH)
nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (a továbbiakban: KPI)
pályázatot hirdet biotechnológiai minta-inkubátorközpontok létrehozásának támogatására.

1. A támogatás célja
A támogatás célja a biotechnológia területén m köd , kis- és középvállalkozások inkubálására
alkalmas, önállóan vagy elkülönítetten gazdálkodó, biotechnológiai inkubátorközpont
létrehozásának el segítése a központok kialakításához szükséges beruházás támogatásán
keresztül.
A támogatás segítségével felállításra kerül biotechnológiai inkubátorközpontnak kedvez
feltételeket kell biztosítania a betelepül vállalkozások K+F tevékenységének végzéséhez, új
termékek, szolgáltatások és eljárások kifejlesztéséhez, továbbá el kell segítenie az
inkubátorközpontban m köd vállalkozások gazdasági meger södését.

2. A támogatás forrása, összege
A támogatás forrása: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap). Az
Alapból az NKTH 1 000 millió Ft-ot, azaz egymilliárd Ft-ot biztosít a nyertes pályam vek
támogatására.

3. A támogatásban részesül2 pályam3vek várható száma
A támogatott pályam vek várható száma: max. 2 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
Biotechnológiai inkubátorközpont felállítására belföldi székhely , önálló jogi személyiség
gazdasági társaság, alapítvány, közhasznú társaság, valamint költségvetési szerv vagy jogi
személyiséggel rendelkez intézménye nyújthat be pályam vet. A megnevezettek önállóan vagy
legfeljebb 4 tagból álló konzorciumban pályázhatnak azzal, hogy költségvetési szerv, valamint
annak jogi személyiséggel rendelkez intézménye csak konzorcium tagjaként részesülhet
támogatásban, önállóan nem pályázhat.

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.
A támogatás id tartama: 24 hónap

6. A támogatás mértéke
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A projektenként igényelhet támogatás minimális összege 500 millió Ft, maximális összege
1 000 millió Ft.
A beruházási támogatás felhasználásának szabályait és mértékét a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap kezelésér2l és felhasználásáról szóló 133/2004.(IV. 29.) Korm. Rendelet,
illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerz2dés 87. cikkelyének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, valamint a támogatási térképr2l szóló
85/2004.(IV. 19.) korm. rendelet határozza meg.
A 133/2004. (IV. 29.) kormányrendelet 18. §-ában foglaltak szerint el leg folyósítható.
A megítélt támogatást a támogatási szerz désnek megfelel en közvetlenül utalják át a
kedvezményezett (ek) nek.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- cs deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
- a jelen pályázat kihirdetését megel z en a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy az
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban Atv.) 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt
(cél)el irányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályam ben valótlan vagy megtéveszt
adatot szolgáltatott, illetve a pályam alapján kötött szerz dést – neki felróható okból –
maradéktalanul nem teljesítette,
- 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
- az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) el irányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

8. Támogatható tevékenységek
A biotechnológiai inkubátorközpont létrehozásához szükséges speciális m szaki/technológiai
infrastruktúra beruházás megvalósítása.

9. Az elszámolható költségek
-

Személyi juttatások

Az inkubátorközpont tervezésében, kialakításában részt vev személyek részére kifizetett
személyi jelleg ráfordítások a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban
számviteli törvény) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint;
-

Munkaadót terhel járulékok

A személyi jelleg ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhel
számviteli törvény 79. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján;
-

bérjárulékok a

Dologi kiadások
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Az inkubátorközpont tervezésével, kialakításával összefügg vásárolt készletek, szakmai
anyagok, szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakért i szolgáltatások, konzultációk,
tanácsadások, min sítések, mérések, stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-a szerint;
- Immateriális javak
Az inkubátorközpont kialakításához szükséges immateriális javak (szoftver, szoftverlicenc,
know-how) beszerzésének költségei a számviteli törvény 47., 48., és az 51.§-aiban
megállapított szabályok alapján. (A számviteli tv. 25.§.(7) bekezdése szerinti szellemi
termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból – csak akkor vehet figyelembe, ha
azokat a pályázó más szervezett l vásárolta.);
Tárgyi eszközök, gépek, berendezések
Az inkubátorközpont kialakításához szükséges tudományos eszközök, m szerek, berendezések
és felszerelések beszerzésének költségei a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint;
-

A 133/2004.(IV.29.) Korm. rendelet mellékletének 8.e) pontja szerint a vállalkozások esetén a
támogatás csak az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre, gépekre, berendezésekre terjed ki
a rendeletben részletezettek szerint.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A KPI ellen rzi a formai követelmények teljesülését. A formai szempontból megfelel
pályam vek értékelését szakmai szervezetek képvisel ib l, valamint független m szaki és
gazdasági szakért kb l álló Bíráló Bizottság végzi. A pályam veket a Bíráló Bizottság tagjai
pontozással és szövegesen értékelik, majd a testület teljes ülése keretében javaslatot tesznek a
pályam :
- változatlan tartalommal és feltételekkel történ elfogadására, vagy
- elutasítására.
A Bíráló Bizottság javaslatát indokolja. A támogatás odaítélésér l a NKTH elnöke dönt.
A projektjavaslatok kiválasztása során alapkövetelmény, hogy az inkubátorközpont m ködési és
pénzügyi modellje megfeleljen a Pályázati útmutató 1. pontjában megfogalmazott elvárásoknak,
továbbá illeszkedjen a pályázat célkit zéseihez és prioritásaihoz.
Az elbírálás során el nyt élvez az a projektjavaslat, amely
- el térbe helyezi az inkubátorházi funkciót, a kezd vállalkozások befogadását, segítését
és növekedési pályára állítását,
- az inkubátorközpontot a szakterületnek megfelel tudásbázis (pl. egyetem), illetve
technológiai központ területén vagy annak közelében tervezi létrehozni,
- az inkubátorközpont közelében letelepedési lehet séget kínál az onnan kiköltöz
vállalkozásoknak,
- kiköltözés után is lehet vé teszi számukra az inkubátorközpont szolgáltatásainak
igénybevételét.
- önfinanszírozó gazdasági modellre építi m ködését,
- az inkubátorközpont a beköltöz vállalkozások számára meghatározott ideig bérleti
díjkedvezményt nyújt.
A projektjavaslatok értékelésének szempontjai:
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Mennyiben felel meg az inkubátorközpont kialakítása, a tervezett speciális
m szaki/technológiai infrastruktúra a befogadni kívánt szakterület (ek) en m köd
biotechnológiai vállalkozások igényeinek?
(16 pont)
A tervezett beruházás megvalósíthatósága, a költségek megalapozottsága.
(10 pont)
A támogatás felhasználásának hatékonysága.
(8 pont)
A pályázó vagy a pályázó konzorcium, illetve a menedzsment alkalmassága az
inkubátorközpont felállítására és m ködtetésére.
(8 pont)
A m ködés 5 évére szóló üzleti terv realitása, illeszkedése a kiválasztott m ködési és
pénzügyi modellhez.
(14 pont)
A tervezett inkubátorközpont beágyazódása szakmai, vállalkozási, földrajzi és fizikai
környezetében.
(16 pont)
A projekt várható regionális hatásai.
(4 pont)
Az inkubátorközpont által nyújtott vállalkozás- és innovációt segít szolgáltatások
kínálata és díja.
(8 pont)
Az inkubátorközpontba betelepül vállalkozásoknak nyújtott bérleti, szolgáltatási díj- és
egyéb kedvezmények.
(4 pont)
A projekt sikeres végrehajtásához szükséges egyéb garanciális elemek (pl. referenciák,
szándéknyilatkozatok, nem teljesítés esetére fölajánlott biztosíték(ok)) értéke, jósága.
(4 pont)
Az inkubátorközpontba betelepül , illetve kilép vállalkozások cserél dését biztosító
intézkedések.
(4 pont)
Az inkubátorközpontból kikerül vállalkozások utógondozására vonatkozó elképzelések.
(4 pont)
A projektjavaslatra adható pontok száma összesen 100. Az a pályam részesülhet támogatásban,
amelyik az értékelésnél legalább 75 pontot ért el, és egyik szempont esetében sem kapott
kevesebbet az adható pontszám 50 %-ánál.

11. A célok számszer3sítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A beruházás befejezése és az inkubátorközpont m ködésnek megkezdése után a támogatási
szerz désben rögzített módon és gyakorisággal a kedvezményezett adatokat szolgáltat a KPI-nak
az alábbiak szerint:
•

Az inkubátorközpontba betelepült vállalkozások száma.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az inkubátorközpontból eltávozó vállalkozások száma.
A tevékenységét megszüntet vállalkozások száma.
A betelepült vállalkozások által létrehozott munkahelyek száma.
Az inkubátorközpontból kitelepült vállalkozásoknál meg rzött munkahelyek száma.
Az inkubátorközpontban tevékenyked vállalkozásoknál foglalkoztatottak éves átlagos
statisztikai létszáma.
Az inkubátorközpontban tevékenyked vállalkozások által elért tudományos és m szaki
eredmények száma.
Az inkubátorközpont vállalkozássegít és innovációs szolgáltatásit igénybe vev
vállalkozások száma.
Az inkubátorközpont bevételeinek és kiadásainak mértéke.
Az igénybe vett szolgáltatások típusa és a szolgáltatásért fizetett díjak összege.
Az utógondozást igényl vállalkozások száma.
Az utógondozás során igénybevett szolgáltatások típusa és a szolgáltatásért fizetett díjak
összege.

12. A pályam3vek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályam vet magyar nyelven 1 eredeti és 3
másolati példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1
példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következ2 címre kell
benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)
1117 Budapest, XI. ker. Neumann János u. 1/C épület, I. emelet, Ügyfélszolgálat.
A csomagra rá kell írni a pályázat bet jeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található és
a pályam bet jeles azonosítóját:
BIOINKUB -xxxxxxxx
ahol
•

„xxxxxxxx” helyébe a pályam nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati rlap [11a]
mez ).
Beadási határid2: 2005. október 24., 12:00 óra

A kitöltött Pályázati 3rlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre.
Kérjük, hogy az ügyfélszolgálat megkeresése el tt figyelmesen olvassa végig a Pályázati
felhívást és útmutatót, valamint a Gyakran Ismétl d Kérdések (GYIK) listáját a
www.kutatas.hu honlapon, mert lehetséges, hogy kérdéseire azonnal választ kap!
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A Pályázati felhívás és útmutató, a Pályázati rlap, valamint a pályázat beadásához szükséges
egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes
honlapjain érhet k el:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

http://www.nkth.gov.hu
http://www.kutatas.hu

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató, valamint az rlapok és a
Pályázati útmutató szerint csatolandó mellékletek, ezek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt.
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