KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEINEK
TÁMOGATÁSA
A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

DD_KKV_06
Pályázati felhívás és útmutató

Pécs, 2006. szeptember 1.

1

Tartalomjegyzék
1. A támogatás célja .......................................................................................................... 3
2. A támogatás forrása és összege ..................................................................................... 4
3. A támogatásban részesülı pályázatok várható száma................................................... 4
4. A támogatásra jogosultak köre ...................................................................................... 4
5. A támogatás formája, futamideje .................................................................................. 6
6. A támogatás mértéke ..................................................................................................... 6
7. Kizáró okok ................................................................................................................... 7
8. Támogatható tevékenységek ......................................................................................... 7
9. Elszámolható költségek............................................................................................... 11
10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok...................................................................... 13
11. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) ............................ 17
12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje .............................................. 18
13. Segédlet a Pályázati Őrlap kitöltéséhez..................................................................... 21
14. Segédlet a Projekt Adatlap rovatainak kitöltéséhez .................................................. 24
15. Segédlet a Projekt Adatlaphoz csatolandó mellékletek kitöltéséhez......................... 32
16. Szerzıdéskötés és teljesítés ....................................................................................... 36
17. Az egyszerősített üzleti terv tartalmával kapcsolatos követelmények ...................... 37
18. Ellenırzı lista............................................................................................................ 38

2

1. A támogatás célja
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban:
Atv.) 8. § (1) b), d) és (6) pontja és a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) pályázatot hirdet a DélDunántúli Régióban a kis- és középvállalkozások innovációs fejlesztéseinek támogatására az
alábbi támogatási céloknak megfelelıen.
A. Élelmiszeripar, agrárinnováció
Nagy hozzáadott értékő élelmiszerek elıállítására képes élelmiszeripari és szılészeti-borászati
vállalkozások fejlesztése, magas feldolgozottsági fokú, innovatív, piacképes élelmiszeripari
termékek számának növelése, valamint értékesítési rendszerük kiépítése (biotermékek,
egészségvédı élelmiszerek, térségspecifikus, hagyományos élelmiszerek).
B. Környezeti ipar, alternatív energetika
A környezetvédelem és a megújítható energiaforrások használatát elımozdító technológiák
elterjedésének támogatása, a környezeti iparban hasznosítható termékek és technológiák
kifejlesztése, átvétele a régió kis - és középvállalkozásai körében.
C. Egészségipar
Az egészségipar területén mőködı KKV-k innovációs potenciáljának megerısítése,
piacképességük javítása és szerepük fokozása a regionális termékstruktúra átalakításában az
egyetemi szféra és a vállalkozások közti együttmőködés további erısítésével.
A pályázati kiírás konkrét célja jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, a gazdasági
versenyképességet szolgáló új, piacképes termékek (eszközök, eljárások, szolgáltatások,
technológiák, anyagok) kifejlesztésének támogatása, amelyek a KKV-k és a költségvetési és
önkormányzati kutatóhelyek együttmőködésében valósulnak meg.
D. Textil-, bır- és ruházati ipar
A régióban mőködı (mőködni képes) ruházati ipari kis- és középvállalatok önálló és
piacképes gyártmányválasztékkal, valamint versenyképes technológiai rendszerrel és korszerő
üzleti stratégiával való felruházása, a ruházati ipar és az azt kiszolgáló kis- és középvállalatok
termékfejlesztésének és versenyképességük fokozásának ösztönzése.
E. Gépipar, fémfeldolgozás, elektronika, informatika
A vállalkozások mőszaki képességeinek, technológiájának, termékeinek fejlesztése
specializáció, környezetbarát termék-, gyártás- és minıségfejlesztés, valamint a K+F
tevékenység erısítése segítségével. Cél továbbá a vállalkozások kapcsolatrendszerének
javítása, hálózatos együttmőködésük fejlesztése. Kiemelt támogatást élveznek azok a
fejlesztések, melyek az informatika, elektronika és a telekommunikáció területérıl érkeznek
és növelhetik a szinergiát a gépipari és elektronikai vállalkozások tevékenységében.
3

További cél a régióban mőködı KKV-k innovatív fejlesztéseinek támogatása a vállalati
kutatói potenciál növelésével, a hatékony tudástranszferhez elısegítése a régió tudásbázisai és
KKV szférája között. A program támogatja a KKV-k és kutatók kapcsolatait erısítı kutatói
mobilitást, a kutatók piaci szférában történı tapasztalatszerzését.
Egy pályázatban csak egy támogatási cél jelölhetı meg. A pályázó a Pályázati Őrlapon
és a Projekt Adatlapon köteles megjelölni a támogatási célt. A megjelölt célon belül több
támogatható tevékenységre is lehet pályázni, a tevékenységeket a Pályázati Őrlapon és a
Projekt Adatlapon szintén meg kell jelölni.

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban: Alap) terhére a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
413 800 000 Ft-ot, azaz négyszáztizenhárommillió nyolcszázezer Ft-ot
biztosít összesen a KKV fejlesztési programokra. A fenti összeg indikatív jellegő.
A KKV innovációs fejlesztési program esetében a támogatási keretösszeg nincs lebontva
támogatási célok (Élelmiszeripar, agrárinnováció; Környezeti ipar, alternatív energetika;
Egészségipar; Textil- bır és ruházati ipar; Gépipar, fémfeldolgozás, elektronika) szerint.

3. A támogatásban részesülı pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 20-35.

4. A támogatásra jogosultak köre
Belföldi székhelyő, a Dél-dunántúli régióban telephellyel ill. fióktelephellyel rendelkezı
mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) amelyek a projektet a Dél-dunántúli régióban
lévı telephelyen, fióktelepen valósítják meg.
Az alábbi támogatási célok és támogatható tevékenységek esetében non-profit szervezetek,
valamint önkormányzati tulajdonban lévı vállalkozások, önkormányzati intézmények is
jogosultak támogatásra:
- B. Környezeti ipar, alternatív energetika: B.1. és B.2. támogatható tevékenységek;
- C. Egészségipar: C.3. és C.4. támogatható tevékenységek
Egy pályázaton belül több támogatható szervezet is pályázhat együtt, ebben az esetben a
Projekt Adatlapon, valamint a Pályázati Őrlapon szükséges részletezni az egyes pályázati
partnerek feladatait. Együttes pályázat benyújtása esetén maximum 5 cég alapíthat
konzorciumot.
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A támogatásra való jogosultságot nem az adott KKV-k TEÁOR szerint történı besorolása
határozza meg. A pályázó – TEÁOR besorolástól függetlenül – köteles egy támogatási célt
megjelölni, melyhez a pályázata illeszkedik. Az adott támogatási célon belül több
támogatható tevékenységre is benyújtható a pályázat, a tevékenységeket a pályázó szintén
köteles megjelölni.
E pályázati kiírás keretében egy vállalkozás akkor tekintendı mikro-, kis- és
középvállalkozásnak (KKV), ha megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
• a vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma 250 fınél kevesebb;
• a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelı
forintösszeg vagy mérlegfıösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı
forintösszeg, továbbá
• az állam, az önkormányzat vagy a közép- és kisvállalkozásokon (beleértve a
mikrovállalkozásokat is) kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése – tıke vagy
szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot, kivéve a
kis– és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetık részesedése esetét.
A 19.§ 1. pontja értelmében befektetınek minısülnek az alábbiak:
a) - állami befektetı társaságok,
- finanszírozáshoz való hozzáférés elısegítése céljából rendszeresen kockázatitıkebefektetést folytató egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek a tızsdén nem
jegyzett vállalkozások alaptıkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az
érdekeltségük az adott vállalkozásban kevesebb, mint 1 250 000 euró, illetve az annak
megfelelı forintösszeg,
- a szövetkezeti üzletrész hasznosító gazdasági társaság;
b) felsıoktatási intézmények, nem felsıoktatási intézmény szervezetében mőködı
oktatási és szaktanácsadási intézmények, a felsı- vagy középfokú oktatás gyakorlati
háttereként termelı tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, non-profit
kutatási központok, valamint nem felsıoktatási intézmény szervezeteként –
költségvetési formában mőködı – egyéb kutatóhelyek;
c) a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 53. pontjában
meghatározott intézményi befektetık;
d) az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelı forintösszeget meg nem haladó
költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkezı helyi önkormányzatok.
A fenti mutatókat az utolsó, összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves
beszámoló vagy egyszerősített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó
árbevétel vagy mérlegfıösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minısítése
az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerősített
vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó
vállalkozás minısítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján
történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történı minısítéséhez a
vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie.
Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás mőködési ideje 1 évnél rövidebb, az
adatokat éves szintre kell vetíteni.
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5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendı támogatás). A támogatás futamideje legfeljebb 24 hónap.
A támogatás kutatás-fejlesztési célú támogatásnak minısül. Kutatás-fejlesztési támogatás
csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a normál mőködısén
túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.
„A non-profit szervezetek, non-profit kutatóintézetek által végzett K+F projektek eredményeit
diszkrimináció mentesen kell a közösségi ipari szereplık rendelkezésére bocsátani. (pl.
szaklapokban cikkek megjelentetése, interneten megjelentetés).
A Kedvezményezett olyan közvetlen pénzbeli támogatásban részesül, amelyet – a nem
szerzıdésszerő teljesítés esetétıl eltekintve – nem terhel semmiféle visszafizetési
kötelezettség.
A finanszírozás feltételeit, beleértve az elıleget a támogatási szerzıdés tartalmazza. A
támogatás a szerzıdés költségtervében rögzített pénzügyi és idıbeli ütemezés szerint vehetı
igénybe teljesítés- és forrásarányosan.

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhetı támogatás minimális összege 5 millió Ft, maximális összege 25
millió Ft.
Az igényelhetı támogatás maximális mértéke a projekt teljes elszámolható költségeinek
maximum 45%-a.
Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális
intenzitása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt értékeket (a pályázó szervezet
típusa szerint).

1.

Mikro-, kis- és Középvállalkozás

Maximális támogatási
intenzitás
45%

2.

Önkormányzati tulajdonban lévı vállalkozások

35%

3.

Non-profit szervezetek, önkormányzati intézmények (nem
gazdasági tevékenységükhöz kapott támogatás esetében)

45%

Támogatásra jogosultak köre

A 2-es és 3-as pontban felsorolt támogatásra jogosultak köre csak az alábbi támogatási célok
és támogatható tevékenységek esetében jogosultak pályázatra:
- B. Környezeti ipar, alternatív energetika: B.1. és B.2. támogatható tevékenységek;
- C. Egészségipar: C.3. és C.4. támogatható tevékenységek
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A pályázó(k) köteles(ek) a projekt összes elszámolható költségeinek legalább 55 %-át saját
forrásból finanszírozni, amelybe az államháztartás alrendszereibıl kapott egyéb pályázati
támogatás nem számítható be.
A program alapkutatási tevékenységet nem támogat.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
- a jelen pályázat kihirdetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(továbbiakban Alap) vagy az Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban
Atv.) 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokra
benyújtott pályázatban valótlan vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve a
támogathatónak ítélt 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.

8. Támogatható tevékenységek
A pályázó a Projekt Adatlap 1.2 pontjában köteles megjelölni, hogy a pályázatot mely
támogatható tevékenység(ek)re pályázik a Projekt Adatlap 1.1 pontjában megjelölt
támogatási célon belül. Egy vagy több támogatható tevékenység is megjelölhetı. Az A-E1
tevékenységre csak az A-E célok egyikéhez kapcsolódó tevékenységgel együtt lehet
pályázni!
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek finanszírozására igényelhetı támogatás:
A. Élelmiszeripar, agrárinnováció

A.1. Újszerő élelmiszeripari termékek fejlesztése
•
•

•

új és újszerő élelmiszer-elıállítási technológiák kidolgozása, meglévı technológiák
átállításához szükséges K+F eszközök beszerzése,
új, egészségvédı hatású adalékanyagok kifejlesztése, valamint meglévı egészségvédı
élelmiszer-komponensek felhasználásának elısegítése a különféle új és újszerő
élelmiszerek elıállításában,
egymás hatását segítı, szinergikus táplálék-kiegészítık együttes alkalmazási
lehetıségeinek kidolgozása.
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A.2. Adott térségre jellemzı, hagyományos élelmiszerek termékfejlesztése:
•
•

helyi, speciális és vadon termı élelmiszer alapanyagok feldolgozottsági szintjének
emelése, magas minıségő élelmiszeripari termékek ki- és továbbfejlesztése,
hagyományos, térség-specifikus élelmiszerek gyártástechnológiájának fejlesztése,
elfeledett, régi receptek alapján új termékreceptúrák összeállítása.

A.3. Termékek csomagolási színvonalának emelése
• az újszerő élelmiszeripari termékek elıállításához szükséges új, a termék minıségét
növelı, magas színvonalú, speciális csomagolási technológiák kifejlesztése, a
csomagolás színvonalát emelı ipari elektronikai–vezérlés- és szabályozástechnikai
fejlesztésekhez, csomagolástechnikai megoldások kifejlesztéséhez szükséges K+F
eszközök beszerzése
A.4. Élelmiszeripari termékek minıségi, élelmiszerbiztonsági tanúsítási rendszerhez való
csatlakozása
• az ökogazdálkodásból származó bio-élelmiszerek alapanyag-elıállításának, illetve
feldolgozásának fejlesztése; új biológiai növényvédelmi módszerek kifejlesztése és
alkalmazása a magasabb értékő nyersanyag elıállítása céljából,
• biotechnológiai élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztése; az élelmiszerbiztonságot
és minıséget javító és stabilizáló, az egészségesebb táplálkozást elısegítı új termékek
és technológiák fejlesztése; növény- és állatgenomikai, valamint bioinformatikai
kutatások beszerzése az élelmiszerbiztonság fokozása érdekében,

B. Környezeti ipar, alternatív energetika

B.1. Alternatív és megújuló energiaforrások felhasználását elısegítı technológiai
fejlesztés
• Alternatív és megújuló energia felhasználását elısegítı technológiák, eszközök
fejlesztése, ezek fogyasztói árcsökkenését, hatásfokának javítását lehetıvé tevı
technológiafejlesztés.
• Ipari, mezıgazdasági és kommunális hulladékok energetikai célú hasznosítási
technológiáinak fejlesztése
B.2. Hulladékgazdálkodási technológiák fejlesztése
• Szelektív hulladékgyőjtés: A szelektív hulladékgyőjtést megkönnyítı és elterjedését
segítı speciális eszközök, berendezések kifejlesztése. Az ehhez szükséges technológiai
fejlesztések, innovatív technológiák kialakítása, meghonosítása.
• Hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás:
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos K+F, amelynek fontos területei: a hulladékok
káros hatása elleni védelem megalapozása (az újrahasználatot és az
újrafeldolgozást elısegítı szelektív begyőjtési, elkülönítési és elıkezelési
fejlesztések; energetikai célú hulladékhasznosítás), veszélyes és nem veszélyes
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-

hulladékok képzıdésének mérséklésére vagy elkerülésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására
alkalmazható
korszerő
technológiák
kidolgozása,
Hulladékkezeléshez és hasznosításhoz kapcsolódó irányítástechnikai és
méréstechnikai eszközök, rendszerek kifejlesztése;
biológiailag lebomló csomagolóanyagok kifejlesztése, amely elısegíti a
biohulladékok szakszerő győjtését és kezelését és csökkenti a mőanyaghulladékok
okozta környezeti terhelést. A termék elıállításához szükséges technológiaváltás,
kutatás-fejlesztés támogatása;

B.3. Szennyvízkezelési technológiák fejlesztése
- Szennyvízkezelési, -tisztítási technológiák fejlesztése
- Házi szennyvíztisztítási eszközök fejlesztése, amely kiváltja a csatornázási igényt:
biológiai ágens kifejlesztése, kitenyésztése, termék – és technológiafejlesztés,
kiskereskedelmi forgalomhoz alkalmas csomagolás kidolgozása, a fejlesztésekhez
szükséges know-how és berendezések beszerzése.
C. Egészségipar
C.1. Élettudományi kutatásokon alapuló biotechnológiai ipar támogatása
Új, piacképes biotechnológiai (pl. genetikai, immunológiai, molekuláris biológiai, biokémiai
stb.), orvostechnikai (pl. sebészeti anyagok, implantátumok, laboratóriumi mőszerek, stb) és
bio-informatikai módszerek és eszközök, szolgáltatások kidolgozása, fejlesztése a humán- és
az álltat-egészségügyi, népegészségügyi, élelmiszeripari, valamint környezetvédelmi
kutatások, mérési szolgáltatások, betegellátás területein.
-

Innovatív, piacképes diagnosztikai és terápiás reagensek, eszközök, eljárások,
alkalmazások és eszközrendszereik kifejlesztése, az ehhez szükséges humán és
technológiai (immateriális javak, eszközök) erıforrások biztosítása.

-

Az állattudományi és állategészségügyi igények kihívásainak megoldása az orvosi
biotechnológia eszközeivel.

-

Új orvos- és állattudományi kísérletes in vivo és in vitro modellek módszertanának
kidolgozása, bevezetése.

-

Az orvos- és állattudományi kísérletes in vivo és in vitro modellek eszközigényének
(reagens és mőszer) megoldása.

-

Állatról emberre terjedı betegségek kutatása.

C.2. Egészségipari KKV-k együttmőködésének és az egészségipari K+F szolgáltatások
rendszerének javítása
Egészségipari klaszterek kialakítása a tudományos és technológiai innovációt erısítı
együttmőködés céljából. Széleskörő együttmőködési struktúra kialakítása ajánlott, több ágazat
érintett szereplıinek bevonásával. Az ágazati többszínőség az egészségipar szereplıinek
egységes megjelenítését, a partnerség elvének meghonosítását célozza meg (kölcsönös
elınyök alapján a K+F, a betegségmegelızés, a diagnosztika, a terápia, a rekreáció terén
tevékenykedık részvételével). Az akadémiai és a vállalkozó szféra együttmőködésén alapuló,
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a piaci igények alapján szervezett K+F szolgáltatások rendszerének kialakítása a
termékfejlesztés, mérési szolgáltatás és a független minıség-ellenırzés területén.
C.3. Különleges természeti adottságokra alapuló K+F tevékenység támogatása
Gyógyításra már alkalmas, vagy potenciálisan alkalmas természeti tényezık (termál- és/vagy
gyógyvizek, barlang, tiszta levegı, növények, állatok) további vagy induló kutatása, amely
alapján tovább pontosíthatók jótékony gyógyító hatásaik. A vizsgálatokhoz szükséges kutatási
tevékenység, analízisek, minısítési eljárások, tanúsítványok megszerzése.
C.4. Speciális prevenciós, egészségmegırzı, gyógyító szolgáltatások fejlesztése
A már ismert vagy új kutatási tevékenység eredményeibıl származó javallatokhoz kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése:
- nemzetközi vagy hazai viszonylatban egyedinek minısíthetı, speciális egészségügyi
problémák kezelésére alkalmas, vagy prevenciót szolgáló fejlesztések,
-

innovatív, a piacra eddig be nem vezetett egészségmegırzı, gyógyító szolgáltatások
fejlesztése, bevezetésének elıkészítése.

D. Textil-, bır- és ruházati ipar
D.1. Speciális, önálló termékek és márkák kifejlesztése
- Új gyártmányszerkezet kialakítása (kollekcióépítés): innovatív, magasabb minıségő,
versenyképesebb termékek kifejlesztése. Új, speciális, magas minıségi szintet
képviselı egyedi termékek prototípusainak (pl. speciális, innovatív alapanyagok;
mőszaki, ipari, funkcionális textíliák; lakástextíliák; speciális textilruházati és bıripari
termékek) kifejlesztése (A pályázatnak tartalmaznia kell az egyedi, új termék
termékterv leírását: termék megnevezését, funkcióját/rendeltetését, megkülönböztetı
jegyeket, marketing vezérelvet, célzott vevıkört, árkategóriát, értékesítési csatornát.)
A prototípusok kifejlesztése megfelelı szakmai támogatással (pl. ortopéd- és/vagy
egészségügyi szakemberek vagy intézmények igénybevétele).
- Áruvédjegyek, jogi oltalmak, márkák bevezetéséhez, az ezekkel kapcsolatos minıségi
tanúsítványok, eco-címkék használati jogának elnyeréséhez vagy speciális
termékcsaládok kifejlesztéséhez szükséges minısítı vizsgálatok, minıségellenırzı
laboratóriumok szolgáltatásainak igénybe vétele.
D.2. Technológiai és termék-innovációt támogató vállalkozói együttmőködések
A technológiai, ill. termék innovációt támogató szoros fejlesztési együttmőködések,
szakmai klaszterek létrehozása. Támogatást együttes pályázatokkal lehet elérni,
melyben a fejlesztési tevékenységek határozottan kiegészítik egymást, bizonyíthatóan
megszüntetik a partnerektıl igényelt tevékenységek házon belüli feltételeit és az
igényelt anyagi és intellektuális erıforrások funkcionálisan megoszlanak a
kooperációban résztvevık között.
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E. Gépipar, fémfeldolgozás, elektronika, informatika
E.1. A gépipari, elektronikai és informatikai kis- és középvállalkozások mőszakitechnológiai innovációjának támogatása
• Saját gyártású, magas hozzáadott értékő, újszerő és kiemelkedı minıségő termékek
kifejlesztése, ipari minta elıállítása. A piaci lehetıségeken belül a sajátos, réspiaci
igényeket kielégítı, kevésbé tömeg-jellegő termékekre specializálódás.
• Termék-, minıségi és technológiai specializáció, termékfejlesztés, új termékek
fejlesztéshez szükséges technológiák és eszközök beszerzése.
E.2. A gépipari, elektronikai és informatikai vállalkozások együttmőködésének és
kapcsolati rendszerének fejlesztése
• Tudományos és technológiai innovációt támogató együttmőködés, közös vállalati
funkciók viselése, konzorciális (vertikális vagy horizontális) technológiai-piaci
együttmőködés, közösen végzett K+F tevékenység. Az integráció létrehozásával járó
fejlesztések a költséghatékonyság növekedéséhez, a termelékenység javulásához, vagy
kedvezıbb nagyságrendő piac megszerzéséhez járulnak hozzá.
• Az elıbbi tevékenységekhez szükséges közös K+F bázis létrehozása, K+F eszközök,
technológiák közös beszerzése.
A-E.1. Kutatói mobilitás, szakembercsere támogatása KKV-k K+F projektjeihez
kapcsolódóan
• E tevékenységre csak az A-E célterületekhez kapcsolódó innovációs fejlesztési
projekthez kapcsolódóan lehet pályázni. Támogatható a kutatóintézetnél,
egyetemen dolgozó kutató KKV-nál lévı kutatóhelyen történı alkalmazásra részvagy teljes munkaidıben az A-E célok támogatható tevékenységeihez kapcsolódó,
konkrét, a projektben megjelölt feladat elvégzése céljából. A pályázó KKV egy
konkrét kutatási innovációs projekt megvalósítása kapcsán alkalmazza a kutatót, aki
ez idı alatt megszakítja Ph.D. hallgatói, vagy kutatói, oktatói munkaviszonyát az
anyaintézménynél. A mobilitás engedélyezésérıl, valamint a munkakör fenntartásáról
az egyetemnek, az anyaintézményhez való visszatérés szándékáról a kutatónak kell
nyilatkoznia.

9. Elszámolható költségek
Az elszámolható költségek
•

Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vevık személyi jellegő
ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelrıl szóló 2000.
évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli tv.) 79.§-a szerint;

•

külsı megbízásként kizárólag az adott projekthez igénybe vett szolgáltatások költségei
a számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint;

•

egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78 § (2) bekezdése szerinti anyagjellegő
ráfordítások (a projekt végrehajtásához kapcsolódó anyagfelhasználás költségei), valamint
a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a projekt megvalósítása során ténylegesen
felmerült rezsi költségeket az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott,
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számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell elszámolni.
Rezsi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közmődíjak,
telefondíj, elıfizetéses mobiltelefon díj (feltöltı kártya nem számolható el!), internet
elıfizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak stb. projektre vetített arányos részét. A
rezsiköltségenként elszámolt költségtípusok csak rezsiként számolhatók el a dologi
kiadások között. A rezsiként elszámolható költségek összege nem haladhatja meg
konzorciumi tagonként külön– külön az általuk elnyert támogatás, valamint a
saját forrás összegének 5 % - át;
•

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 szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontbólcsak akkor vehetı figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettıl vásárolta);

•

Tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési, elıállítási) költsége, a számviteli törvény 47.,
48., 51.§-ai szerint a projekt teljes elszámolható költségeinek (A teljes elszámolható
költség megegyezik a Pályázati őrlap 6. oldal – 22.as. során található Összköltséggel!)
maximum 70%-ig.

Vállalkozások a fentiek közül csak a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket
számolhatják el!
Csak a K+F tevékenységhez szükséges immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési
költsége számolható el. Nem számolható el a termelési célú immateriáls javak és tárgyi
eszközök beszerzési költsége, továbbá tárgyi eszközök vonatkozásában nem
elszámolható költségek az alábbiak:
-

ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása,
jármő vásárlás,
tenyészállat vásárlás,
erdısítés, ültetvény telepítés.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. Törvény 2006. január 1-én hatályba
lépett módosítása értelmében az áfa levonásra jogosult szervezetek a támogatásból
finanszírozott beszerzéseik után visszaigényelhetik az elızetesen felszámított áfa összegét.
Ha a pályázónak nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a 22. sz. őrlapot a bruttó módon
tervezett összegekkel töltse ki, tehát a beírt összegek tartalmazzák a le nem vonható ÁFÁ-t.
Ekkor a 22. őrlap költségvetési táblájának 22at, 22au rovatában 0-tól különbözı adatot
feltüntetni nem szabad! A projekt összköltsége (Pályázati őrlap 22. A pályázó költségvetése
22as sor) a projekt ÁFÁ-val növelt bruttó költsége.
Ha a pályázónak van ÁFA levonási jogosultsága, akkor a 22. sz. őrlapon a nettó módon
tervezett összegeket lehet feltüntetni és a levonható ÁFÁ-t a [22at] rovaton kell szerepeltetni!
Ez esetben a projekt összköltsége (Pályázati őrlap 22. A pályázó költségvetése 22as sor) a
projekt ÁFA nélküli nettó költsége.
A döntéshozó a költségek elszámolhatóságát már a pályázat értékelése során ellenırzi.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a projekt költségvetésében csak elszámolható költségeket
tüntessen fel, tekintettel arra, hogy támogatás csak az elszámolható költségekre nyújtható. A
projekt költségvetésének méretét az elszámolható költségek összege határozza meg. Ha a
pályázó a költségvetésben nem elszámolható költségeket is feltüntet, a projekt
költségvetése ezzel az összeggel csökkentésre kerül. A döntéshozó és a szakmai bírálók
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értékelik a tervezett költségek szükségességét, arányát és indokoltságát. Amennyiben a
projekt költségterve indokoltatlan költségelemeket tartalmaz, úgy a döntéshozó az adott
költségelemeket csökkentheti.
A támogatás igénybevétele utólag, teljesítményarányosan történik. A 133/2004. (IV. 29.)
számú Kormány rendelet 18. §-ának értelmében indokolt esetben a szerzıdésteljesítés során
lehetıség van több részletben történı elılegfizetésre a finanszírozás évenkénti ütemezésének
figyelembe vételével. Elıleg az Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.)
Kormány rendelet 18. § - ában foglaltak szerint folyósítható.
Az elıleg folyósításáról a támogatási szerzıdésben kell rendelkezni. Elılegrész átutalása csak
az elızı elılegrész felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása és pénzügyi elszámolása után
kerülhet sor. Az egyes elılegrészekkel a folyósítástól számított maximum 12 hónapon belül el
kell számolni.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A pályázatok érkeztetését, formai és jogosultsági ellenırzését a DDRIÜ végzi Ha a pályázati
dokumentáció hiánypótlásra szorul, a DDRIÜ munkatársai értesítik a pályázót a pótolandó
dokumentumokról. A hiánypótlás határideje a hiánypótlási értesítı kézhezvételétıl számított
maximum 10. munkanap. Az érkeztetési szakasz végén a DDRIÜ írásban értesíti a pályázót
arról, hogy a pályázatot befogadták-e, azaz szakmai értékelésre továbbítják, vagy az formai,
jogosultsági okokból elutasításra került.
A pályázatokat a befogadást követıen két-két független szakértı értékeli a megadott
értékelési szempontok alapján. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési
Bizottság a szakmai szempontú értékelést követıen elıkészíti a támogatási javaslatot, a
támogatási döntést a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozza meg.
A támogatási döntés közzétételre kerül a DDRFT és a DDRIÜ honlapján
(http://www.deldunantul.com, www.ddriu.hu ) A döntésrıl a DDRIÜ 15 napon belül írásban
értesíti pályázót. A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek
rögzítésére a pályázó támogatási szerzıdést köt a támogatóval.
Formai értékelési szempontok:
A formai értékelés során az értékelık azt vizsgálják, hogy a pályázat megfelel-e az
alábbiakban felsorolt formai értékelési kritériumoknak:
Szempontok:
A pályázat a megadott leadási határidıig,
sértetlen borítékban érkezett és feltőntették rajta
a pályázati kiírás betőjeles azonosítóját
(DD_KKV_06), a fıpályázó nevét és a projekt
címét és 8 karakteres azonosítóját
(ha nem: nem befogadható).
A pályázó saját kező cégszerő aláírása szerepel a
pályázaton
(ha nem: nem befogadható).
A pályázat minden oldala kézzel szignózva van

Igen/Nem

Pályázati
formanyomtatvány vagy
melléklete
Benyújtott pályázati
csomag

Pályázati Őrlap és Projekt
Adatlap
Benyújtott pályázati
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csomag
(ha nem: hiánypótlás).
A
pályázó
szabványos
pályázati
Pályázati Őrlap és Projekt
formanyomtatványt használt
Adatlap
(ha nem: nem befogadható).
A formanyomtatvány minden kötelezıen
kitöltendı része értelmezhetı módon van
Pályázati Őrlap és Projekt
kitöltve
Adatlap
(ha nem: hiánypótlás).
A pályázatot egy eredeti és három másolati
Benyújtott pályázati
példányban nyújtották be
csomag
(ha nem: nem befogadható).
A pályázathoz csatolták az egyszerősített üzleti
Benyújtott pályázati
tervet (ha nem: nem befogadható).
csomag
A pályázati dokumentáció példányai az
elıírtaknak megfelelıen lefőzve kerültek
Benyújtott pályázati
benyújtásra (pályázati útmutató 19. oldal).
csomag
(ha nem: nem befogadható).
A pályázathoz beadni szükséges mellékletek ellenırzése:
A pályázat rendelkezik az összes benyújtáshoz
elıírt melléklettel:
-

szándéknyilatkozat konzorcium
létrehozásáról (csak pályázó konzorcium
esetében),

-

nyilatkozatok,

-

Kutatóhely/egyetem, és a kutató
megállapodása a kutatói mobilitási
együttmőködésrıl (csak az A-E1
támogatható tevékenységhez kapcsolódóan)

-

gazdálkodási adatok,

-

hatósági igazolások, engedélyek,

-

aláírási címpéldány,

-

CD melléklet

Projekt Adatlap mellékletei

(ha nem: hiánypótlás).
Jogosultsági kritériumok általánosan:
Tartalom

Igen/Nem

A pályázó szervezetek a Dél-dunántúli régióban
telephellyel ill. fióktelephellyel rendelkeznek

Pályázati
formanyomtatvány, vagy
melléklete
Pályázati Őrlap

(ha nem: nem befogadható).
A

projekt

a

Dél-dunántúli

régióban

lévı

Pályázati Őrlap
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telephelyen, fióktelepen valósul meg
(ha nem: nem befogadható).
A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási
arányok,
pályázható
minimum-maximum
támogatási összeg vizsgálata, csak elszámolható
költségek szerepelnek) minden tekintetben
megfelel a pályázati kiírásban részletezett
követelményeknek

Projekt Adatlap

(ha nem: nem befogadható).
Projekt megvalósításának idıtartama nem haladja
meg a 24 hónapot

Projekt Adatlap

(ha nem: nem befogadható).
A pályázó és a támogatásban részesülı partner
szervezetek típusa megfelel-e a pályázati kiírás
feltételeinek?

Pályázati Őrlap

(ha nem: nem befogadható.)
A projekt csak kutatás-fejlesztési
támogatható tevékenységeket tartalmaz

célú

és

Projekt Adatlap

(ha nem: nem befogadható).
A tartalmi, szakmai bírálat kritériumai:
Az elbírálási, kiválasztási kritériumoknak való megfelelést különösen a Projekt Adatlap egyes
hivatkozott pontjainak kitöltésével, illetve a megfelelı mellékletek csatolásával mutatja be a
pályázó. Az értékelı a Projekt Adatlapon, a költségtervben és az egyéb csatolt mellékletekben
az alábbiakat vizsgálja.
Hivatkozás
(Projekt
A projekt szakmai–gazdasági megvalósíthatósága és hasznossága
52%
Adatlap és
mellékletei)
A. A projektjavaslat megalapozottsága és megvalósíthatósága
10%
Reálisan megvalósítható-e a tervezett projekt a pályázatban
jelzett teljes projektütemterv és az egyes tevekénységek egymáshoz
3.2. ; 3.8.
viszonyított tervezett ütemezése alapján? (0-3p)
A tervezett tevékenységek megvalósítása megfelelıen
3.1; 3.2
biztosítja-e a projekt által kitőzött célok elérését? (0-3p)
A projektjavaslat megfelelıen részletezetten mutatja-e be a
feladatokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket (valamennyi
3.2; 4.1
közremőködıre bontottan)? (0-2p)
A pályázó által javasolt módszerek, mutatószámok alkalmasak3.9.;
e az eredmények ellenırzésére, mérésére? (0-2p)
B. A projekt gazdasági megvalósíthatósága és hasznosíthatósága
15%
- A projektjavaslat valós piaci igényre épül-e? Versenyképes-e a
3.1; 3.2;
létrejövı termék, technológia vagy szolgáltatás? (0-5p)
3.6; 3.7
Üzleti terv
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C.

D.

E.

Rendelkezik-e a pályázó magas színvonalú üzleti tervvel?
3.6.;3.7.,3.8.
Reálisak-e a pályázónak az eredmény gazdasági hasznosítására
Üzleti terv
vonatkozó elképzelései? (0-5p)
Megfelelıen indokolt-e a pályázónak a projekt megvalósításához
3.5
szükséges saját forrás biztosítására vonatkozó terve? (0-5p)
10%
A projekt erıforrásainak minıségi és mennyiségi megfelelısége
Rendelkezik-e a megvalósításhoz szükséges szakmai
2.1.; 2.2.;
felkészültséggel, szellemi tudásbázissal, amennyiben nem, milyen a
2.3; 2.5.
projektbe bevont partnerek kvalitása és megfelelıen indokolt-e a
4.1; 4.2
feladatok megosztása?
(0-3p)
A projekt menedzsmentje alkalmas-e a projekt sikeres 2.1;2.3;2.5;
megvalósítására? (0-2p)
4.1.;4.2
Üzleti terv
- A szükséges tárgyi feltételek mennyiben állnak rendelkezésre?
3.4
Hogyan tervezi a hiányzó eszközök, infrastruktúra biztosítását? (0Üzleti terv
3p)
Van-e már tapasztalata a pályázó szervezetnek, vagy az
2.3; 2.4
alkalmazottainak hasonló projekt végrehajtásában? (0-2p)
Üzleti terv
8%
A költségek megalapozottsága és a várt eredménnyel arányos
volta
Reálisak-e a tervezett költségek a tervezett tevékenységek
megvalósítására, az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett
3.2; 3.4.
költségek megfelelnek-e a piaci árnak? (0-4 p)
A pályázó reálisan mérte-e fel a szükséges humánerıforrás 2.5; 3.2; 3.4;
igényt, a szolgáltatásokat és az eszközigényt? (0-4 p)
4.1.
Üzleti terv
9%
A projekt hozzájárulása a munkahelyteremtéshez
Kerülnek- e kialakításra új munkahelyek a projekt megvalósítása
révén. Evvel kapcsolatban prioritást élveznek a magasan kvalifikált, 3.9; 3.11
nagy hozzáadott értéket termelı munkahelyek (0-6p)
Lehetıség nyílik-e a fiatal kutatók (pl. Ph.D. hallgatók)
foglalkoztatására a kutató-fejlesztıi feladatok ellátásában? (0-3p)

F.

3.10

A projektjavaslat specifikus szakmai értékei
A projektjavaslat innováció-tartalma, az ismertetett elgondolás
hazai
és
nemzetközi
összehasonlításban
vizsgált
újdonságtartalma
-

42%
22%

2.2; 3.2; 3.6;
3.10; 3.13;
Üzleti terv
Az innováció eredményeként a piaci pozíció fenntartása/ 3.1.; 3.2; 3.6;
meglévı piaci részesedés növekedése / vagy új piaci szegmens
3.12
megteremtése várható-e? (0-7p: 1p/3p/7p)
Üzleti terv
Meglévı
technológia,
termék
vagy
szolgáltatás
3.2.; 3.13
továbbfejlesztésérıl vagy új kifejlesztésrıl van-e szó? (0-7p: 3p/7p)
G.

Milyen a szellemi hozzáadott érték aránya? (0-8p)

A projekt kooperációs háttere

10%
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Milyen mélységő vállalkozói együttmőködés valósul meg a
3.2; 4.1; 4.2
projekt keretében? (0-2p)
Mennyiben valósul meg ágazatközi, interdiszciplináris
3.2; 4.1; 4.2
együttmőködés a projekt során (0-2p)
Milyen mértékben szolgálja a projekt regionális beszállítói,
ipari kooperációs vagy innovációs klaszter kialakulását, illetve
megerısítését? (0-4p)

3.2; 4.2

Milyen mértékben vesz igénybe regionális vagy országos
3.2; 4.1; 4.2
tudásbázist (0-2p)
H.

I.

Regionális szempontoknak való megfelelés
Mennyiben illeszkedik a projekt a Pályázati Felhívásban
megjelölt célkitőzésekhez? (0-10p)

3.1; 3.2;

Társadalmi kritériumok
A fenntartható fejlıdés, illetve a környezetvédelem érvényesülése
a projektjavaslatban
A projekt hozzájárulása a fenntartható fejlıdéshez, a
környezet védelméhez. (0 - 1p)

J.

10%

Az esélyegyenlıség érvényesülése a projektjavaslatban
Hogyan érvényesülnek az esélyegyenlıség szempontjai a
projekt megvalósítása során? (0-1p)

6%
1%
3.14
1%
3.15

K. A projektjavaslat hozzájárulása a tudományos és technológiai
eredmények
széles
körben
való
elterjesztéséhez,
megismertetéséhez
Hozzájárul-e a projekt a tudományos és technológiai
eredmények széles körben való elterjesztéséhez, megismertetéséhez?
(0-4p)

4%

3.2; 3.16

Amennyiben a pályázó összes pontszáma nem haladja meg a 70 pontot, akkor a pályázat
elutasításra kerül.

11. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerzıdésben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett köteles s szerzıdéskötı fél részére adatokat szolgáltatni az
alábbiak szerint:
•
•
•
•
•

a kifejlesztett új termékek, szolgáltatások száma,
bejelentett szabadalmak száma
a bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál,
a vállalkozások K+F és innovációs ráfordításinak növekedése a régióban,
létrehozott és megırzött munkahelyek száma.
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Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési
célokat szolgálnak, elısegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai
tervezést.
A bejelentett tudományos, mőszaki eredmények (prototípus, szabadalom stb.) száma
A támogatott projekt következtében hány tudományos, illetve mőszaki eredmény
született. Adatszolgáltatási kötelezettség évente a projekt elırehaladása és a projekt
fenntartása során.
A támogatott projekt kapcsán a bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott
vállalkozásnál
1. fejlesztésbıl származó többlet nettó árbevétel (belföldi + export),
2. anyag-félkésztermék alkatrész költség,
3. energiaköltség,
4. anyagjellegő ráfordítás,
5. egyéb anyagjellegő ráfordítás költsége,
6. összes költség (2+3+4+5),
7. bruttó hozzáadott érték (1-6).
A 2-5. pontban felsorolt költségelem a projekt révén felmerülı többlet költséget jelenti.
A bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásnál azt méri, hogy a projekt
eredményeként létrejövı gazdálkodói tevékenység milyen hozzáadott értéktöbbletet
termelt a vállalkozásnál.
Adatszolgáltatási kötelezettség évente a projekt fenntartása során létrehozott és megırzött
munkahelyek száma:
a projekt során létrehozott munkahelyek száma. Lehetıség szerint munkakör
szerinti bontásban (kutató-fejlesztı, segédszemélyzet, termelı és szolgáltató
létszám végzettségi kategóriák szerint, illetve egyéb munkakörök), teljes
munkaidıre számítva (FTE);
• a projekt miatt megırzött munkahelyek száma. Lehetıség szerint munkakör
szerinti bontásban (kutató-fejlesztı, segédszemélyzet, termelı és szolgáltató
létszám végzettségi kategóriák szerint, illetve egyéb munkakörök), teljes
munkaidıre számítva (FTE). Megırzött munkahelyeknek azokat tekintjük,
amelyek a projekt beadása pillanatában léteznek, de a projekt illetve a
támogatás nélkül 1 éven belül megszőnnének. Adatszolgáltatási kötelezettség
évente a projekt elırehaladása során.
Adatszolgáltatási kötelezettség évente a projekt elırehaladása és a projekt fenntartása
során.
•

12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következı
címek valamelyikére kell benyújtani:
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Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
PÉCS
Mária utca 3.
7621
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Kaposvár
Szántó u. 5.
7400
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Szekszárd
Szent István tér 11-13.
7100
Pályázat benyújtási határidı: 2006. október 9. 16:00
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázó szervezet nevét és a projekt címét, illetve a
pályázat és a pályamő betőjeles azonosítóját (DD_KKV_06–xxxxxxxx), ahol „xxxxxxxx”
helyébe a pályamő nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati őrlap [11a] mezı).
A pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 3 másolati példányban, továbbá CD
adathordozón 1 példányban kell benyújtani.
A benyújtandó pályázati csomag összeállítása:
• címoldal (1 oldal),
• Pályázati Őrlap (4 oldal + konzorciumi tagonként 2 oldal),
• Projekt Adatlap (maximum 38 oldal),
• egyszerősített üzleti terv (maximum 10 oldal),
• szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (konzorciumi pályázó esetén),
• nyilatkozatok (3 + konzorciumi tagonként 3 oldal),
• gazdálkodási adatok,
• hatósági igazolások, engedélyek,
• aláírási címpéldány (minden támogatásban részesülı partner esetében),
• CD melléklet (1 db).
A pályázatot magyar nyelven, A4-es lapokon, spirálozva vagy lefőzve adja be. Az
összetőzött, gémkapcsozott pályázatok nem felelnek meg a benyújtási feltételeknek. A
Pályázati Őrlap elé elsı oldalként illessze be a pályázat 1 oldalas címoldalát, azaz ne
használjon semmilyen, ettıl eltérı fedılapot!
A pályázat 3 másolati példányát azután készítse el, hogy a vezetı, illetve
konzorciumvezetı szignálta a pályázat helyesen összeállított, eredeti példányának összes
oldalát! A másolatokat ezen felül szignálni, aláírni nem kell.

19

A címoldal 1 db A4-es oldal, amely kizárólag az alábbi táblázatot tartalmazza kitöltve (a
nem megfelelı megnevezést törölje a táblázatból annak megfelelıen, hogy egyéni pályázóról
vagy pályázó konzorcium van szó):
A pályázat és a pályamő
azonosítója

DD_KKV_06–xxxxxxxx

A projektvezetı
vállalkozás /
konzorciumvezetı∗
vállalkozás neve
A projektvezetı /
konzorciumvezetı∗ neve
(a vállalkozást /
konzorciumot képviselı
személy)
A projekt címe
Egyéni pályázó estén
A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve: az a vállalkozás/intézmény, amely a pályázatot
beadja.
A projektvezetı neve (a projektvezetı vállalkozást/intézményt képviselı személy): az a
projektvezetı vállalkozás/intézmény alkalmazásában álló személy, aki a projekt végrehajtása
során a projektet vezeti. Nem feltétel, hogy azonos legyen a vállalkozás/intézmény
vezetıjével (ügyvezetı igazgató, rektor, stb.), és nem feltétel, hogy a projekt
részfeladatainak/alprojektjeinek vezetıi közül kerüljön ki.
A projekt címe: az a projekt, amelyhez a pályázó a támogatást igénybe kívánja venni.
Pályázó konzorcium esetén
A konzorciumvezetı vállalkozás neve: az a vállalkozás, amely a pályázók közös megegyezése
alapján a konzorciumot vezeti.
A konzorciumvezetı neve (a konzorciumvezetı vállalkozást képviselı személy): az a
konzorciumvezetı vállalkozás alkalmazásában álló személy, aki a projekt végrehajtása során
a konzorciumot vezeti. Nem feltétel, hogy azonos legyen a vállalkozás vezetıjével (ügyvezetı
igazgató).
A projekt címe: az a projekt, amelyhez a konzorcium a támogatást igénybe kívánja venni.
A Pályázati Felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról bıvebben a Dél-Dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
•

∗

A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 06 72/514-793 és 06 72/514-798 számokon. A
munkatársak hétfıtıl – csütörtökig 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óra között, pénteken

A nem szükséges rész törlendı
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•

•

9:00 – 13:00 óra között állnak rendelkezésre. A feltett kérdésekre 5 munkanapon belül
választ kap.
Kérdéseit felteheti e-mailben is az innovacio@ddrft.hu címre elküldve. A
tárgymezıben (subject) tüntesse fel a pályázati azonosítót: DD_KKV_06. A feltett
kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.
Személyesen is felkeresheti munkatársainkat a Pécs, Mária u. 3. alatti irodánkban, az
ügyfélszolgálattal egyeztetett idıpontban.

Kérjük az ügyfélszolgálat megkeresése elıtt figyelmesen olvassa végig a pályázati
felhívást és az útmutatót, valamint a Gyakran Ismétlıdı Kérdések (GYIK) listáját a
www.ddriu.hu honlapon, mert lehetséges, hogy kérdéseire az 5 munkanapos átfutási idı
helyett azonnal választ kap!
A Pályázati Felhívás és Útmutató, illetve a pályázat beadásához szükséges egyéb
dokumentumok, továbbá a pályázathoz kapcsolódó más hasznos információk (pl. a gyakran
ismétlıdı kérdések – GYIK, eseménynaptár az információs napok helyszíneivel,
idıpontjával) a következı honlapon található meg: www.ddriu.hu.

13. Segédlet a Pályázati Őrlap kitöltéséhez
A Pályázati Őrlap a 2006InnovAlapPalyUrlap nevő Excel fájl, melynek kitöltéséhez a
mellékelt 2006InnovAlapKitoltesiUtmutato… nyújt segítséget. Az őrlap és kitöltési
útmutatója letölthetı a www.ddriu.hu oldalról. Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a
kitöltési útmutatót, és annak alapján töltse ki a Pályázati Őrlapot.
A Pályázati Őrlap kettıs funkciót tölt be. Egyrészt tartalmazza minden a pályázó, illetve
minden egyes konzorciumi tag részletes adatait, másrészt tartalmazza a projektjavaslat
költségtervének táblázatait, konzorciumi tagokra lebontva. Ezért javasoljuk, hogy a
Pályázati Őrlap költségvetését a Projekt Adatlap 3.2 és 3.3 pontjainak (tevékenységek,
munkaszakaszok meghatározása, illetve a költségterv elkészítése ) után töltse ki!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályázati őrlap kitöltése elıtt figyelmesen olvassa
végig az alábbi tájékoztatót!
Az őrlap kitöltése során a pályázó vegye figyelembe, hogy egyes mezık kitöltése nem
kötelezı, vagy egyáltalán nem kitölthetı. Ezeket az alábbiakban ismertetjük:
11.j „EU K+F keretprogramhoz/Eurekahoz kapcsolódó…”
11.k „nemzetközi/nemzeti együttmőködési projekt"
11.m „tárgyát pályázó már jogilag védte"
11.n „A projekt/téma” honlapja
11.x „ A projektvezetı postafiók címe”

NEM KITÖLTHETİ
NEM KITÖLTHETİ
NEM KÖTELEZİ
NEM KÖTELEZİ
NEM KÖTELEZİ

11. ac „tudományági besorolásai magyarul a
kormányrendelet szerint..

MINIMUM 1 MEZİ
KITÖLTÉSE KÖTELEZİ

11. ad „tudományági besorolásai magyarul és angolul a
A Kutatás-fejlesztési tezaurusz szerint

MINIMUM 3 MEZİ
KITÖLTÉSE KÖTELEZİ
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11.b. A projekt/pályamő adatai/folytatás c. őrlap

NEM KÖTELEZİ

12. e. „Éven belül hónap és nap”

KITÖLTÉSE KÖTELEZİ

21. f „címei” – levél cím megadása
! 21.n „~tevékenységének jellege… alapkutatás”
21.w „~postafiók címe”

KITÖLTÉSE KÖTELEZİ
NEM KITÖLTHETİ
NEM KÖTELEZİ

22.b „De minimis támogatás”; Projekt koordinációs rezsi;
Nemzetközi projekt koordinációs rezsi

NEM SZABAD
KITÖLTENI

(22.at „Levonható áfa”- áfa visszaigénylési jogosultság esetén! KITÖLTÉSE KÖTELEZİ)
Az angol nyelvő mezık kitöltése minden pályázat esetén ajánlatos!
A fenti felsorolásban nem szereplı mezık kitöltése a „2006InnovAlapKitöltésiUtmutató”
(pályázati őrlap „zip” kiterjesztéső csomagban található) alapján kell, hogy történjen, amelyet
letölthetnek a www.ddriu.hu honlapról.
Néhány iránymutatás a költségvetések kitöltéséhez
•
•

•
•

•

•

Költségeket csak maximum két évre tervezzen a maximális 24 hónapos futamidınek
megfelelıen.
A kért elıleg meghatározása: a pályázó által az adott pályázat szabályai szerint az adott
munkaszakaszra kért elıleg összege sosem haladhatja meg az adott munkaszakaszra
kért támogatás összegét. Elıleget a projekt kezdetekor, vagy az elızı munkaszakasz
lezárása után vehet igénybe. (Elıleg általában minden munkaszakaszhoz adható, ha az
elızı elıleggel már elszámolt.) A kért elıleget abban az oszlopban (munkaszakaszban)
kell feltüntetni a pályázati őrlapon, mely munkaszakaszhoz igényli.
Az egyéb forrás rovatban ne tőntessen fel adatot, mert jelen pályázati felhívás esetében
egyéb államháztartási forrásból származó forrás nem elszámolható költség.
A munkaszakaszok költségvetését féléves bontásban tervezze, és a költséget az adott
munkaszakasz végének évében tüntesse fel, amikor a munkaszakasz pénzügyi
elszámolása történik.
Ha a pályázónak nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a 22. sz. őrlapot a bruttó
módon tervezett összegekkel töltse ki, tehát a beírt összegek tartalmazzák a le nem
vonható ÁFÁ-t. Ekkor a 22. őrlap költségvetési táblájának 22at, 22au rovatában 0tól különbözı adatot feltüntetni nem szabad! A projekt összköltsége (Pályázati őrlap
22. A pályázó költségvetése 22as sor) a projekt ÁFÁ-val növelt bruttó költsége.
Ha a pályázónak van ÁFA levonási jogosultsága, akkor a 22. sz. őrlapon a nettó
módon tervezett összegeket lehet feltüntetni és a levonható ÁFÁ-t a [22at] rovaton
kell szerepeltetni! Ez esetben a projekt összköltsége (Pályázati őrlap 22. A pályázó
költségvetése 22as sor) a projekt ÁFA nélküli nettó költsége.

A kitöltött Pályázati őrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
alap2006@kutatás.hu címre! Kérjük, ezt a kötelezettségét még a pályázat beadását
megelızıen teljesítse, mert a rendszer a hibásan kitöltött pályázati őrlapokat nem
fogadja be!
Konzorciumok esetén az Excel fájl elsı négy munkalapját (a projektre vonatkozó adatok),
valamint konzorciumi tagonként 2-2 munkalap kötelezı mezıit kell kitölteni. Azaz:
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-

a „11. A projekt/pályamő adatai” címő, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú
munkalapját,
a „11a. A projekt/pályamő adatai/folytatás” címő, KfPalyazat#2-1a_11a
azonosítószámú munkalapját,
a „11b. A projekt/pályamő adatai/folytatás” címő, KfPalyazat#2-1b_11b
azonosítószámú munkalapját,
a „12. A projekt/pályamő költségvetése” címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú
munkalapját.

Ezután minden konzorciumi tagnak ki kell töltenie 2-2 munkalapot a következıképpen:
Az elsı konzorciumi tag (konzorciumvezetı) 2 munkalap kötelezı mezıit tölt ki:
- a „21. A pályázó adatai” címő, KfPalyazat#2-3_21-1 azonosítószámú munkalapot,
- és a „22. A pályázó költségvetése” címő, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú
munkalapot.
A második konzorciumi tag 2 munkalap kötelezı mezıit tölt ki:
- a „21. A pályázó adatai” címő, KfPalyazat#2-3_21-2 azonosítószámú munkalapot,
- és a „22. A pályázó költségvetése” címő, KfPalyazat#2-4_22-2 azonosítószámú
munkalapot.
És így tovább minden konzorciumi tagra. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a konzorciumvezetı
legyen az elsı a konzorciumi tagok között!
Figyelem! A „12. A projekt/pályamő költségvetése” címő, KfPalyazat#2-2_12
azonosítószámú munkalapon az összegek nem tölthetık ki közvetlenül, hanem a „22. A
pályázó költségvetése” címő, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú munkalap adatai alapján
automatikusan töltıdik ki! Ezen az oldalon kizárólag a 12. e sort kell kitölteni (kitöltése
kötelezı).
Az őrlapon csak a citromsárga mezıket és a cégszerő aláírás zöld mezıjét lehet kitölteni, a
többi mezı írás ellen védve van. A narancssárga mezık az őrlap más mezıinek tartalma vagy
a legördülı listákból való választás alapján, automatikusan töltıdnek ki. Tehát a fehér
területek megváltoztatása és a narancssárga mezık közvetlen kitöltése nem lehetséges.
Egyéni pályázó esetén a kinyomtatott Pályázati Őrlap 6 oldal, amelybıl az elsı négy
munkalap a projektre vonatkozó adatokat, a további kettı munkalap pedig az egyéni pályázó
adatait tartalmazza. A 6 oldalon felül a további, üres munkalapok kinyomtatása felesleges.
Konzorciumok esetén a kinyomtatott Pályázati Őrlap 4 + konzorciumi tagonként 2 oldal,
amelybıl az elsı három munkalap a projektre vonatkozó adatokat, a további munkalapok
pedig a konzorciumi tagok adatait tartalmazzák. A 4 + konzorciumi tagonként 2 oldalon felül
a további, üres munkalapok kinyomtatása felesleges.
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14. Segédlet a Projekt Adatlap rovatainak kitöltéséhez
A Projekt Adatlap kitöltési magyarázata segítséget nyújt a pályázók számára a kérdések
értelmezéséhez, a Projekt Adatlap kitöltéséhez. A pályázatkészítés során mindvégig
törekedjen a világos, könnyen érthetı, tömör és pontos megfogalmazásra. A pályázatban
megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során; a támogatásban
részesülı projektek esetében a támogatási szerzıdés mellékletét képezik; és alapul szolgálnak
a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenırzése során. Az e pontban szereplı
sorszámok megegyeznek az Adatlap sorszámaival. Az egyes pontoknál megjelölt
maximális szövegterjedelmet ne lépje túl!
1.1. Jelölje meg, hogy a pályázatot mely támogatási célra nyújtotta be
Az alábbi támogatási célok közül válassza ki, hogy a projektet mely támogatási célra nyújtotta
be. Csak egy célra lehet pályázatot benyújtani:
A.
B.
C.
D.
E.

élelmiszeripar, agrárinnováció;
környezeti ipar, alternatív energetika;
egészségipar;
textil-, bır- és ruházati ipar;
gépipar, fémfeldolgozás, elektronika, informatika.

1.2. Sorolja fel, hogy a pályázat mely támogatható tevékenységekhez kapcsolódik
Jelölje meg, hogy a Projekt Adatlap 1.1 pontjában megjelölt támogatási célon belül az
Útmutató 8. fejezetében részletezett támogatható tevékenységek közül mely
tevékenységekhez kapcsolódik a projekt. Egyszerre több tevékenység is megjelölhetı.
(Pl. A.1 Újszerő élelmiszeripari termékek fejlesztése és A.3 Termékek csomagolási
színvonalának emelése)
2.1. Ismertesse eddigi tevékenységét, kompetenciáját a projekt szempontjából (maximum egy
oldal)
Mutassa be a pályázó vállalkozás eddigi tevékenységét, kompetenciáját a projekt végrehajtása
szempontjából.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak C. pontját.
2.2. Mutassa be, melyek a legfıbb lehetıségek a tevékenysége továbbfejlesztésére a projekt
szempontjából (maximum fél oldal)
Vázolja a pályázó szervezet tevékenységénél, hogy melyek a projekt témakörében a
továbbfejlesztés legfıbb lehetıségei, stratégiai irányai.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak E., F. pontját.
2.3. A pályázó hasonló projektjei az elmúlt 5 évben (maximum kettı oldal)
Mutassa be az összes, az utolsó 5 évben támogatásban részesült, hasonló témájú hazai és
nemzetközi kutatás-fejlesztési projektjeit és térjen ki a folyamatban lévı pályázatokra is. Adja
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meg a projekt vagy projektjavaslat témáját vagy címét, foglalja össze a célkitőzését, írja le a
saját szerepét. Nevezze meg a pályázatot kiíró hazai, ill. külföldi szervezetet. Adja meg a
kapott, ill. – elbírálás alatt álló projektjavaslat esetén – a kért támogatás összegét. Ismertesse a
projekt kezdetének és befejezésének tényleges vagy tervezett idejét, továbbá a projektjavaslat
vagy projekt státuszát (pl. beadva, elfogadva, szerzıdéskötés után). Ismertesse tömören – ha
vannak – az elért eredményeket.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak C. pontját.
2.4. Egyéb jelentıs elnyert projektek az elmúlt 5 évben (maximum kettı oldal)
Sorolja fel 5 évre visszamenıleg az egyéb jelentısebb (nem ehhez a projekthez kapcsolódó),
korábban elnyert közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat azok tárgya,
összege, forrása és dátuma megadásával. Térjen ki arra, hogy milyen eredményeket ért el ezek
felhasználásával. Amennyiben valamely támogatás felhasználása során nehézségei adódtak,
ezt is mutassa be.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak C. pontját.
2.5. A projekt megvalósításában a pályázó részérıl közremőködı szakértık, munkatársak
(maximum kettı oldal)
Mutassa be a projekt megvalósításában meghatározó szerepet játszó munkatársakat.
Ismertesse tömören, hogy az egyes személyek mely feladatokat fogják ellátni a projekt során
és mely eredmények megvalósításáért lesznek felelısek, továbbá, hogy a téma szempontjából
milyen szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A projektvezetı a projekt elsı számú szakmai
vezetıje és felelıse. A projekt pénzügyi vezetıje a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos
feladatokat látja el és segédkezik a projekt költségvetésének összeállításában. Ez utóbbi két
személy bemutatása kötelezı az Adatlap jelen szövegdobozában.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak C. és D. pontját.
3.1. A projekt célja (maximum egy oldal)
Írja le a projekt célját, tárgyát. Fejtse ki azon elınyöket, melyeket a szakma jelenlegi
színvonalához képest a projekt megvalósítása jelent. Írja le, hogy a projekt célja hogyan
illeszkedik a pályázatban meghirdetett támogatási célhoz, az ott megfogalmazott szakmai
igényekhez. Röviden ismertesse, hogy a pályázati felhívás célkitőzéseit milyen mértékben
valósítja meg a projekt.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak A., B., F., H. pontjait.
3.2. A projekt indokoltsága és feladatai
a.) A projekt indokoltsága (maximum egy oldal)
Indokolja meg a projekt gazdasági, szakmai szükségszerőségét. Fejtse ki szakmai és
gazdasági érvekkel, valamint támassza alá számszerősített adatokkal, hogy a projekt
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megvalósulása esetén milyen tudományos, szakmai és gazdasági elınyök várhatóak, és ezek
hogyan járulnak hozzá a megjelölt célkitőzéseinek megvalósításához. Mutassa be, hogy a
projektjavaslat mennyire épül valós piaci igényre, mennyire versenyképes a létrejövı termék,
technológia vagy szolgáltatás. Kerülje az általános megfogalmazásokat!
3.3. A projekt tevékenységei (maximum kettı oldal)
A futamidı alatt lezajló munkafolyamat egészét ossza fel tevékenységekre, és az egyes
tevékenységekkel kapcsolatban töltse ki az alábbi táblázatot. (A kitöltendı táblázatok xls
formátumban letölthetık a Pályázati felhívás mellékleteként a www.ddriu.hu oldalról)
3.3 A Kedvezményezett és partnerei által végrehajtandó tevékenységek felsorolása
A
Mely
Mérhetı
megvalósításért
Elvégzendı
Tevékenység Tevékenység
támogatható Ütemezés /ellenırizhetı
felelıs
feladatok
sorszáma megnevezése
tevékenységhez (-tól/ -ig)
eredmények
konzorciumi
ismertetése
kapcsolódik
("mérföldkövek")
partner*
1.1
1.2
…
3
4.1

pl. A3

Magyarázat a táblázathoz
•
A megvalósításért felelıs konzorciumi partner: A konzorciumi tag rövid neve (a Pályázati
Őrlap [21d] alapján) - Egyéni pályázó esetében ezt az oszlopot nem kell szerepeltetni
a munkaszakasz leírásban!
•
Tevékenység sorszáma: Az itt feltüntetett, kétszintő sorszámozástól el lehet térni.
•
Tevékenység megnevezése: Rövid, néhány szavas elnevezés.
•
Az elvégzendı feladatok ismertetése: fejtse ki az elvégzendı konkrét feladatokat, a
pályázó - konzorcium esetén az adott konzorciumi tag - szerepét az egyes
tevékenységek végrehajtásában
•
Mely támogatható tevékenységhez kapcsolódik: az adott tevékenységet rendelje hozzá a
Projekt Adatlap 1.2 pontjában megjelölt támogatható tevékenységek valamelyikéhez.
•
Ütemezés: a tevékenység kezdete és vége: éééé.hh.nn – éééé.hh.nn formátumban.
•
Mérhetı/ellenırizhetı eredmények: nevezze meg az egyes feladatok végrehajtásának
számszerősíthetı, mérhetı és ellenırizhetı eredményeit, ahol lehet, külön jelölje meg a
projekt mérföldköveit.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak A., B., F., H. pontját.
3.4 A projekt költségterve, a költségek indoklása (maximum egy oldal)
Részletezze a projekt tervezett költségeit a Projekt Adatlap 3.3 pontjában megjelölt
tevékenységek szerint, az igényel támogatás és a saját forrás összetételének megfelelı
költségbontással az alábbi táblázat szerint! (A kitöltendı táblázatok xls formátumban
letölthetık a Pályázati felhívás mellékleteként a www.ddriu.hu oldalról)
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3.4 A projekt forrásösszetétele (tevékenységenként)
Igényelt
Igényelt
Saját
támogatás támogatásra
forrás
Tevékenység Tevékenység
Konzorciumi
nettó
esı ÁFA
nettó
sorszáma megnevezése
partner*
összege
tartalom
összege
(eFt)
(eFt)
(eFt)

Saját
forrásra
esı ÁFA
tartalom
(eFt)

Összesen

0
0
0
0
0
0
0
Projekt mindösszesen

0

Magyarázat a táblázathoz
•
Tevékenység sorszáma: Az itt feltüntetett sorszámok megfelelnek a 3.3 táblázat
sorszámainak
•
Tevékenység megnevezése: Rövid, néhány szavas elnevezés. Az elnevezések
megegyeznek a 3.3 táblázatban feltüntetett elnevezésekkel!
•
A megvalósításért felelıs konzorciumi partner: A konzorciumi tag rövid neve (a
Pályázati Őrlap [21d] alapján) - Egyéni pályázó esetében ezt az oszlopot nem kell
szerepeltetni a munkaszakasz leírásban!
•
Igényelt támogatás nettó összege: Az adott tevékenységhez igényelt támogatás nettó
összege (költségnemtıl függetlenül)
•
Az igényelt támogatásra esı ÁFA tartalom: Az adott tevékenységhez igényel
támogatásra esı ÁFA nettó összege (költségnemtıl függetlenül)
•
Saját forrás nettó összege: Az adott tevékenységre fordított saját forrás nettó összege
(költségnemtıl függetlenül)
•
Saját forrásra jutó ÁFA tartalom: Az adott tevékenységre fordított saját forrásra esı ÁFA
•
Összesen: Az adott tevékenységhez igényel támogatás és a saját forrás összege
A táblázat kitöltése mellett indokolja a tervezett költségek szükségességét az adott
tevékenység végrehajtása szempontjából. A költségterv szöveges indoklásában mutassa be és
indokolja az alábbi költségelemeket:
•

a tárgyi eszközök beszerzési tervét (megnevezés, darabszám, tervezett ár) és
szükségességét az innovációs tevékenység végrehajtása szempontjából;

•

az immateriális javak beszerzési tervét (megnevezés, darabszám, tervezett ár) és
szükségességét az innovációs tevékenység végrehajtása szempontjából;

•

Ismertesse a projekt megvalósítása alatt folyamatosan arányosan jelentkezı, több
tevékenységet is érintı költségeket (pl. személyi költségek, rendszeres dologi kiadások) a
teljes költség megnevezésével

•

ha a projekt irányításával kapcsolatos kiadásokat is tervez, indokolja szükségességüket;
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•

•

ha általános rezsiköltséget is el akar számolni, mutassa be, hogy a projekttel
kapcsolatban milyen jellegő rezsiköltségek várhatók. Rezsiköltségként kizárólag a
projekt megvalósításához felhasznált költségek számolhatók el;
ha elıleget kér, indokolja meg annak szükségességét.

Mutassa be a projekt költség-hatékonyságát. A költség-hatékonyság egy teljesítmény-tényezı,
mely az adott költségre jutó eredményességet mutatja be. A projekt költség-hatékonyságának
indoklásánál, lehetıség szerint hasonlítsa össze a költségeket illetve az igényelt támogatást az
elvárt eredményekkel. Ahol lehet, használjon mennyiségi mutatókat. Fejtse ki, hogy miért
tartja indokoltnak ezt a költségszintet.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak D. pontját.
3.5. Mutassa be, hogyan biztosítja a projekt megvalósításához szükséges saját forrást
(maximum fél oldal)
Töltse ki a 3.5 táblázatot a projekt saját forrásainak összetételérıl a Projekt Adatlap 3.3
táblázatának megfelelı tevékenységekhez kapcsolódóan partnerek szerint. Egyéni pályázó
esetén a *-gal jelölt oszlopot nem kell szerepeltetni a táblázatban. (A kitöltendı táblázatok
xls formátumban letölthetık a Pályázati felhívás mellékleteként a www.ddriu.hu
oldalról)
3.5 A saját forrás összetétele (partnerek szerint)
Tevékenység
sorszáma

Konzorciumi
partner*

Hozzájárulás (ezer Ft-ban)
Készpénz
bankszámla-pénz

Hitel

Összesen
0
0
0
0
0
0
0

Összesen:

0

0

0

A pályázó szervezet(ek) pénzügyi helyzetének, aktuális üzleti tervének ismertetésével röviden
mutassa be, hogy a megvalósításhoz szükséges saját forrást milyen forrásból fogja
finanszírozni.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak ..... pontját.
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3.6. A projekt hosszú távú fenntarthatósága (maximum egy oldal)
Írja le, hogy a fejlesztés eredményét hogyan kívánja gazdaságilag hasznosítani, piacra vinni.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak B. pontját.
3.7. Tágabb eredmények és hatások az érintett régióban vagy ágazatban (maximum egy oldal)
A projekt regionális, illetve ágazati hatásának bemutatásakor a projekt tágabb környezetében
várható hatásokat mutassa be. Támassza alá a projekt indokoltságát az adott régióra
vonatkozóan.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak B., H. pontját.
3.8. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (maximum egy oldal)
A megvalósítás kockázatokat rejt magában, melyeknek elızetes felmérése a
projektmenedzsment alapvetı érdeke a megvalósítás garantálásának szempontjából. Nevezze
meg és rangsorolja a megvalósítás szempontjából 3 legfontosabb kockázati tényezıt. Ahol
lehetséges tüntesse fel az adott kockázat kezelésének stratégiáját (az adott kockázatot
csökkentı, ill. az adott kockázat realizálódása esetén lehetséges lépések). Jelen pont kitöltése
a pályázó felkészültségének megítélésére szolgál. Önmagában a kockázatok kisebb vagy
nagyobb volta nem jelent elınyt vagy hátrányt az elbírálás során. Nevezze meg azokat a külsı
tényezıket, amelyek befolyással vannak a projekt megvalósítására (pl.: jogszabályi környezet,
piaci helyzet, szabványok).
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak A., B. pontját.
3.9. A projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei (maximum egy oldal)
Vegye figyelembe az Útmutató 11. fejezetében említett és részletesen kifejtett indikátorokat.
Mutató
A
kifejlesztett
szolgáltatások száma

kiinduló 2007
érték
új

2008

2009

2010

2011

termékek,

A bejelentett szabadalmak száma
Bruttó hozzáadott érték növekedése a
támogatott vállalkozás(ok)nál.
A vállalkozás(ok) K+F és innovációs
ráfordításinak növekedése a régióban
Létrehozott és megırzött munkahelyek
száma.
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3.10. Fiatal kutatók bevonása (maximum egy oldal)
Ismertesse röviden, hogy a projektjavaslat miként járul hozzá a fiatal kutatók bevonásához a
tudományos munkába. Amennyiben a projekt az A-E1 pontra pályázott, ezen értékelési
szempontra a maximális pontszámot kapja.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak E. pontját.
3.11. Munkahelyteremtés (maximum egy oldal)
Ismertesse röviden, hogy a projektjavaslat miként járul hozzá munkahelyteremtéshez.
Itt mutassa be a projekt során létrejövı illetve a projekt megvalósítása közben kialakítandó,
igényelt munkaköröket. Szakma specifikusan számszerő adatokat írjon.
Amennyiben a projekt az A-E1 pontra pályázott, ezen értékelési szempontra a
magasabb pontszámot kapja.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak E. pontját.
3.12. A piaci pozíció várható alakulása a projekt eredményeként (maximum egy oldal)
Írja le röviden és indokolja, hogy a piaci pozíció fenntartása / meglévı piaci részesedés
növekedése / vagy új piaci szegmens megteremtése várható-e a projekt eredményeként.
Határozza meg a megcélzott piaci szegmenst.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak F. pontját.
3.13. Termék, illetve szolgáltatás változása az innovációt követıen (maximum egy oldal)
Itt részletezze, hogy meglévı technológia, termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztésérıl vagy
új kifejlesztésrıl van-e szó? A technológia termék vagy szolgáltatás újítás elıtti és utáni
állapotát írja le. A változást hangsúlyozottan fejtse ki.
Ismertesse a termék, szolgáltatás, technológia újdonságtartalmát.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak F. pontját.
3.14. Környezeti fenntarthatóság (maximum fél oldal)
Ismertesse röviden, hogy a projektjavaslat miként
fenntarthatósághoz, illetve a környezet védelméhez.

járul

hozzá

a

környezeti

A környezetvédelem vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum követelmény, hogy a
lehetı legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a
projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erıforrások hatékony kihasználását. Kérjük,
ismertesse, hogy az Ön projektje miként felel meg a fenti feltételeknek, illetve feltétlenül
térjen ki arra, ha véleménye szerint a projekt túl is mutat ezeken a feltételeken, részletezze
ennek mikéntjét!
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak I. pontját.
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3.15. Esélyegyenlıség (maximum fél oldal)
Mutassa be pár sorban, hogy a projekt hogyan járul hozzá a hátrányos helyzető társadalmi
csoportok helyzetének javításához.
Kérjük, gondolja végig és ismertesse, hogy milyen módon biztosítja mőködése során, illetve
tervezi biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy
•

a projekt elıkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nık, illetve a
hátrányos helyzető csoportok tagjainak igényeit és érdekeit,

•

a munkafolyamatokban a nık, illetve a hátrányos helyzető csoportok tagjai
képességük szerint részt vehessenek,

•

a projekt eredményeibıl a nık, illetve a hátrányos helyzető csoportok tagjai is
részesülhessenek.

Tartsa szem elıtt az Esélyegyenlıségi Útmutatóba foglaltakat, amely elérhetı a www.nfh.hu
honlapon.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak J. pontját.
3.16. Tudományos és technológiai eredmények megismertetése (maximum egy oldal)
Ismertesse röviden, hogy a projekt miként járul hozzá a tudományos és a technológiai
eredmények széles körben való elterjesztéséhez, megismertetéséhez, különös tekintettel a
tudományos, technológiai eredmények a további piaci felhasználását elısegítı
kommunikációra.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak K. pontját
4.1. Ismertesse a partnereket (maximum kettı oldal)
Ebben a pontban azon, a projektben részt vevı szervezetek, cégek stb. bemutatását kérjük,
amelyek a projekt megvalósulását elısegítı munkában, illetve a projekt megvalósításában
részt vesznek. Mutassa be a projekt megvalósítás eddigi tevékenységüket, kompetenciájukat a
projekt végrehajtása szempontjából, tervezett munkamegosztásukat, tevékenységük
koordinálásának módját! A bemutatás terjedjen ki a szervezetekre és a projektben résztvevı
szakértıkre, munkatársakra (nem kell önéletrajz, 1-2 bekezdés elég).
A felsorolt partnerek típusát az alábbiak szerint jelölje meg a táblázatban:
Támogatásban részesülı partner: Olyan partner, aki aláírja a támogatási szerzıdést,
valamint a Konzorciumi megállapodást és közvetlenül részesül a támogatásból. A projekt
megvalósulásáért saját feladata, és a kapott támogatás mértékéig felel. A pályázat kiírója
ösztönözni kívánja azon szereplık összefogását, akik közösen hatékonyabban tudnak
cselekedni a pályázati célok elérése érdekében.
Alvállalkozó: a támogatásból közvetlenül nem részesedı szakértı, szolgáltató. Itt mutassa be
a projekt megvalósításába alvállalkozóként bevont fontos külsı szakértıket, szolgáltatókat,
szervezeteket is, amennyiben ezek ismertek. Mutassa be e szakértık, szervezetek a projekt
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megvalósítása szempontjából releváns szakmai tapasztalatát, valamint a projektben
elvégzendı feladatait.
Közremőködı partner: a támogatásból nem részesülı, de a projekt megvalósításához
hozzájáruló egyéb szakmai partner, támogató, szervezet.
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak C., D., G. pontját.
4.2. A partnerek együttmőködése a tervezéskor és a megvalósítás során maximum (maximum
egy oldal)
Részletezze, hogy a projekt során milyen döntéshozatali mechanizmusok szerint fognak
eljárni. Mutassa be, hogyan történik majd az információáramlás a projekt megvalósítása
közben. Írja le a minıségbiztosítási elıírások betartatásának módját. Térjen ki a regionális
beszállítói, ipari kooperációs vagy innovációs klaszter kialakulását, illetve megerısítését célzó
együttmőködésre. Az ágazatközi együttmőködést fejtse ki (ha van).
A kitöltésnél vegye figyelembe az Útmutató 10. fejezetében az elbírálás, kiválasztás
kritériumainak C., G. pontját.
Aláírás
A kinyomtatott Projekt Adatlapot az arra jogosult vezetı(k)nek cégszerően kell aláírnia.
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
-

a Projekt Adatlap kitöltésekor ügyeljen a Projekt Adatlap, illetve a jelen útmutatóban
megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására;
a Projekt Adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat
feldolgozására nincs lehetıség! Ebben az esetben a pályázót formai okok miatt kizárjuk;
a Projekt Adatlap minden rovatát ki kell tölteni; azt is jelezze, ha nem tud adatot megadni
(„Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik.”)!
Az eredeti Projekt Adatlap hitelesítéséül a pályázó annak minden oldalát kék színő toll
használatával lássa el kézjegyével, az oldal jobb alsó sarkában!

15. Segédlet a Projekt Adatlaphoz csatolandó mellékletek kitöltéséhez
Mellékletek
Melléklet megnevezése
Üzleti terv
Szándéknyilatkozat
konzorcium
létrehozásáról
Nyilatkozatok
Kutatóhely/egyetem, illetve kutató
megállapodása a kutatói mobilitási
együttmőködésrıl

Minta, elkészítési segédlet
helye
17. fejezet

Hiánypótolható-e

18. fejezet

Igen

15. fejezet

Igen

-

Igen

Nem

32

Gazdálkodási adatok
Hatósági igazolások, engedélyek
Aláírási címpéldány
CD melléklet

15. fejezet

Igen
Igen
Igen
Igen

Üzleti terv
Az Útmutató 17. fejezetében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen készített,
egyszerősített üzleti terv.
Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról
Pályázó konzorcium esetén a fıpályázó és a partnere/partnerei a pályázathoz kötelesen
nyilatkozatot benyújtani konzorcium létrehozásának szándékáról. A konzorcium tagjai
között támogatásban részesülı és támogatásban nem részesülı, közremőködı partnerek is
szerepelhetnek a Projekt Adatlap 4.1 pontjában megjelöltek szerint. A Szándéknyilatkozatot
a pályázón és a támogatásban részesülı partneren (vagyis a kedvezményezetteken) kívül a
közremőködı partnereknek is alá kell írniuk. A – valamennyi konzorciumi tag által
cégszerően aláírt –nyilatkozatot 1 példányban kell a projektjavaslathoz csatolni.
A „Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról” nevő Word dokumentum letölthetı a
www.ddriu.hu linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatók) oldalakról.
Nyilatkozatok
A „Nyilatkozatok” nevő Word dokumentum letölthetı a www.ddriu.hu oldalról. Kitöltése és
cégszerő aláírása kötelezı!
Kutatóhely/egyetem, illetve kutató megállapodása a kutatói mobilitási együttmőködésrıl
Kizárólag az A-E1 támogatható tevékenységhez kapcsolódóan szükséges. A Phd. hallgatót,
kutatót foglalkoztató kutatóhely/egyetem és a kutató megállapodása a kutatói mobilitásról. A
mobilitás engedélyezésérıl, valamint a munkakör fenntartásáról az egyetemnek, az
anyaintézményhez való visszatérés szándékáról a kutatónak kell nyilatkoznia.
Gazdálkodási adatok 1 hitelesített példánya
Az elızı két év gazdálkodását bemutatandó csatolja:
•

egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány és az elızı két évi adóbevallások
másolatát;

•

egyéb vállalkozás esetén a cégbírósághoz benyújtott, elızı két évi, éves
mérlegbeszámolók másolatát, míg jogi személyiségő nonprofit szervezet esetén az elızı
két évi auditált éves beszámolók másolatát.

Ha a vállalkozás/szervezet mőködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre
vetítse. Ehhez mutassa be a vállalkozás követelés- és kötelezettség állományát, a tágyi
eszközállományát a beadási határidı elıtti hónap utolsó napján fennálló adatok alapján;
prognosztizálja a várható árbevételét és eredményét, tárgyév 12. 31-ig. Az iratok hitelességét
az erre jogosult vezetı cégszerően aláírt nyilatkozattal igazolja!
EVA hatálya alá tartozó pályázók azt az elızı két évi pénzügyi nyilvántartásukat ill. éves
beszámolójukat csatolják be a pályamővük gazdasági mellékletéhez, amelyet rájuk nézve
jogszabály kötelezıen elıír.
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Hatósági igazolások, engedélyek
A)

A 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 84. § által elıírt igazolások, engedélyek, azaz
1. a beruházás helye szerinti települési önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a
pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat képviselıtestülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, vagy
rendezési terv hiányában arról, hogy a beruházás illeszkedik a meglévı települési
környezethez; (amennyiben szükséges);
2. a pályázat tartalmától függıen jogerıs hatósági engedély, illetve a pályázati
felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a
környezetvédelmi engedély;
3. ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok
nyilatkozata a pályázat illeszkedésérıl a megye, illetve a térség jóváhagyott
fejlesztési programjaiba, azt a tanács támogatja-e, részesíti-e pénzügyi
támogatásban is, és mekkora annak mértéke; (amennyiben szükséges);
4. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény
mőködtetésének fedezetét mely forrásból, így
a) saját forrásból és/vagy,
b) a fenntartó és/vagy,
c) az OEP,
biztosítja; (ha szükséges);
5. a fenntartó, illetve az OEP nyilatkozata a létesítmény mőködési többletköltség
igényének befogadásáról (ha szükséges).

A pályázat az 1. és a 3. alpontban elıírt nyilatkozat hiányában is benyújtható akkor, ha a
pályázó igazolja, hogy a hiányzó nyilatkozatot kellı idıben megkérte, de azt az arra jogosult
szerv a nyilatkozatkéréstıl számított 15 munkanapon belül nem adta meg.
Amennyiben a pályázathoz jogerıs elvi vagy végleges építési engedély csatolandó, abban az
esetben az 1. pont szerinti nyilatkozat csatolására nincs szükség.
B.)

A pályázat szerinti tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyek

A Nyilatkozatok 6. pontjával összhangban csatolja a projekt megvalósításához szükséges
összes hatósági engedélyt vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy az elsıfokú hatóság
engedélye iránti kérelmét az illetékes hatósághoz benyújtotta, továbbá a kérelemmel együtt
beadott dokumentumok másolatát.
Aláírási címpéldány
A pályázó és a támogatásban részesülı partnerek közjegyzı általhitelesített, 30 napnál nem
régebbi aláírási címpéldánya
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CD melléklet
A CD tartalmi elemei:
A CD-n 1 tömörített (.ZIP) fájl szerepeljen, és a „.ZIP” fájl ne legyen 2 MB-nál nagyobb. (A
tömörítés elvégezhetı a DDRIÜ honlapján elhelyezett linkkel is elérhetı WinZIP
programmal, vagy ezzel ekvivalens formátumot elıállító más tömörítı program verziókkal
vagy programokkal, pl. Windows Commander, Total Commander, stb.)
A „.ZIP” fájlba az alábbi 3 fájl legyen becsomagolva:
1. A projekt adatlapot tartalmazó dokumentum 1 fájlba összeszerkesztve (Adobe
Portable Document formátumban: „.PDF”).
A PDF generálás elvégezhetı a DDRIU honlapján elhelyezett linkkel is elérhetı
FreePDF programmal, vagy ezzel ekvivalens formátumot elıállító más PDF generáló
programokkal.
2. A kitöltött elektronikus őrlapból kimentett adatok, ahogyan azt az őrlap
funkciógombjával az őrlapba visszatölthetı módon (.XML típus!) utolsó állapotában
az őrlapból kimentették (funkciógomb nevét beleírni!)
3. Az egyszerősített üzleti tervet (Adobe Portable Document formátumban: „.PDF”)
A CD-n szereplı fájlnév képzése:
A zip fájl elnevezése:
DD_KKV_06-xxxxxxxx.ZIP,
·
„xxxxxxxx” helyébe a pályamő nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati őrlap
[11a] mezı).
A fájlnév egyes elemei között kötıjel (mínuszjel: „-”) szerepel, a „DD_KKV_06” a név fix
része, a pályázatot azonosítja, a „.ZIP” a fájl típusát (név kiterjesztése) jelöli (pl. a jelölés a
következı lehet: DD_KKV_06-SIMO2162.zip).
A tömörítendı fájlok nevének képzése:
1.

Az elsı tömörítendı fájl (Projekt Adatlap) elnevezésének fájlnév része
egyezzen meg a tömörített fájléval, de értelemszerően Adobe Portable
Document formátumú/kiterjesztéső („.PDF”) legyen (pl.: DD_KKV_06SIMO2162.PDF).

2.

A második az elektronikus pályázati őrlap kitöltésének befejezése után az
őrlapból a „Teljes őrlap kimentése fájlba”, vagy a „Beküldendı ZIP fájl
elıállítása” funkciógombbal kimentett, az őrlapba visszatölthetı adatokat
tartalmazó „.XML” formátumú fájl legyen. A CD-re kerülı „.ZIP” fájlba
ugyanazon a néven kell becsomagolni a fájlt, ahogyan azt az őrlap a „Kitöltési
és beküldési útmutató”-ban leírtak szerint automatikusan generálja. A fájl
tartalma meg kell, hogy egyezzen a nyomtatásban beadott és az elektronikus
levél mellékleteként a pályázati adatbázis számára beküldött fájléval (pl.:
DD_KKV_05-SIMO2162-0-dátumbélyeg.xml). Az őrlappal való munka
közben elıállított más fájlt nem kell csatolni!
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3.

Az egyszerősített üzleti tervet a munkatervhez hasonlóan, „-UTerv”
kiegészítéssel nevezze el Adobe Portable Document formátumban („.PDF”,
pl.: DD_KKV_05-SIMO2162-UTerv.PDF)

Így a fenti pályamő tömörített változata (DD_KKV_05-SIMO2162.zip) a következı fájlokat
tartalmazhatja:
1. DD_KKV_06-SIMO2162.pdf,
2. DD_KKV_06-SIMO2162-0-dátumbélyeg.xml
3. DD_KKV_06-SIMO2162-UTerv.pdf,
A CD-t lemezét és a CD dobozát ugyanazzal a felirattal kell ellátni, mint a csomagot.

16. Szerzıdéskötés és teljesítés
A projektjavaslat elfogadása esetén a támogató a pályázónak, az értesítés kézhezvételétıl
számított 30 napig érvényes szerzıdéskötési ajánlatot tesz. Ha a támogatási szerzıdés a
megjelölt idı alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés
érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17.§ (2) pontja szerint.
Szerzıdéskötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve a szerzıdés
mellékletét képezi. A projektjavaslat elfogadása esetén a költségterv szerint kell elszámolnia a
projekt kiadásairól. Szerzıdésmódosítás nélkül munkaszakaszonként legfeljebb a támogatás
plusz a saját forrás arányos részének 25%-ig engedhetı meg átcsoportosítás a költségnemek
között.
Ha a megvalósítás során a projekt összes költsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken,
akkor a támogatási összeget - a szerzıdés módosításával - megfelelı arányban a Támogató is
csökkenti (ld. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet).
A támogatott a megvalósítandó projektrıl köteles könyvelésileg is elkülönített nyilvántartást
vezetni. Ez alatt azt értjük, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos valamennyi iratot,
dokumentumot, levelet, e-mailt, faxot, stb., elszámolási bizonylatot (a pályázat, a szerzıdés és
a megvalósítás dokumentumait) célszerően, kronológiai sorrendben, rendezetten köteles
tárolni és az ellenırzés megkeresése esetén bemutatni. Ahol a beszerzés mértéke eléri, vagy
meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ott az elkülönített nyilvántartás tartalmába
beleértendık a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok is, valamint az
eszköznyilvántartás. Mindezeken túl célszerő könyvelésében a projekt megvalósítására
realizált ráfordításokat, (támogatás és saját forrás szerint megosztva) valamint a támogatásból
származó bevételt külön munkaszámon, megkülönböztetett kódon könyvelni. A DDRFÜ a
kutatás-fejlesztési projekt megvalósulását menet közben független szakértık bevonásával, a
munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékeli. A támogatás a költségterv alapján teljesítésés forrásarányosan használható fel.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására
alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet értelmében, a pályázati úton nyújtott
támogatások esetében a támogatást nyújtó, vagy a pályázati eljárás lebonyolításában
közremőködı szerv a rendezett munkaügyi kapcsolataik igazolását kéri azon munkáltatók
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vonatkozásában, amelyek a pályázati kiírásban szereplı valamennyi feltételnek megfelelnek,
és amelyek támogatásáról a támogatást nyújtó döntött. A rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek igazolására az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fıfelügyelıség által,
valamint az Egyenlı Bánásmód Hatóság által kiadott igazolások alkalmasak, mely kérelmet a
támogatást nyújtó, vagy a közremőködı szerv kérelmezhet.

17. Az egyszerősített üzleti terv tartalmával kapcsolatos követelmények
1. Szolgáltatási és mőködési terv (max. 3 oldal)
• a (fı)pályázó neve,
• a projekt címe,
• az innovációs tevékenység (termék, szolgáltatás) mőködésének rövid leírása,
• a mőködés személyi feltételei: menedzsment, alkalmazottak szerepe, szakmai
tapasztalata,
• a projektbe bevont partnerek megnevezése és szerepe.
2. Marketing terv (max. 4. oldal)
• A jelenlegi helyzet és a fejlıdési kilátások a projekttel közvetlenül létrejövı
technológiák, termékek, szolgáltatások iránti kereslet vonatkozásában: a meglévı és
becsülhetı kereslet összetétele és mérete (itt kerül bemutatásra az adott fejlesztésre
vagy kialakításra technológiák, termékek, szolgáltatások iránti jelenlegi, valamint az
újítás nyomán várhatóan bıvülı piaci igények részletes ismertetése).
• Célcsoport meghatározása: a tervezett, illetve jelenlegi célcsoport(ok), megcélzott
piaci szegmensek jellemzıi.
• A jelenlegi, az újítást megelızı illetve az azt követı kínálat ismertetése. Itt kell
kifejteni a kínálati struktúra változását az újítás függvényében.
• A versenytársak megítélése, a fejlesztendı technológiáknak, termékeknek,
szolgáltatásoknak a versenytársakhoz viszonyított helyzete. Nemcsak az adott
technológia, termék, szolgáltatás típusát tekintve szükséges az elemzés elkészítése,
hanem javasolt kitérni az azonos szükségletet kielégítı más technológiákra,
termékekre, szolgáltatásokra is.
• A technológia, termék vagy szolgáltatás forgalmazására, árképzésre, kommunikációra
vonatkozó információk ismertetése:
- célcsoport(ok), piacok elérésének eszközei és csatornái;
- árképzés, a termék, szolgáltatás tervezett árai a versenytársak és a célpiac
figyelembe vételével;
- kommunikáció, a kommunikációs eszközök (reklám. PR, propaganda) bemutatása.
3. Pénzügyi terv (max. 3 oldal)
Az egyszerősített üzleti terv készítésekor pénzügyi elemzést kell végezni, a projekt késıbbi
jövedelmezıségének alátámasztásához. A projektek jövedelmezıségének meghatározásához a
nettó jelenérték (NPV) számítási módszert kérjük alkalmazni. Az alapvetı elvárás az, hogy az
NPV értékének 5 éven belül pozitívnak kell lennie.
A nettó jelenérték-számításhoz az alábbi táblázat sárga mezıit kell kitölteni a becsült
bevételek (B) és kiadások (K) alapján. A számítás során csak a nem-pénzügyi mőveletekhez
kapcsolódó pénzforgalmat (beruházások, rendszeres jellegő költségek, bevételek) szabad
figyelembe venni. A kiadások nem tartalmazzák az adókat és az értékcsökkenést (az
értékcsökkenés, bár költség, nem jár pénzforgalommal).
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Évek (n)
Bevétel (B)
Kiadás (K)
Pénzáram (X) = B – K
Diszkontráta (i)
(1+ i)ⁿ
Nettó jelenérték = X / (1+i)ⁿ

0

1

2

3

4

0,06
1,000

0,06
1,060

0,06
1,124

0,06
1,191

0,06
1,262

NPV összesen

A kék mezıket a képletek alapján évenkénti bontásban kell kiszámolni, a zöld mezıben pedig
az évenkénti NPV értékeket összeadni. Ha az NPV összesen (éves nettó jelenértékek számtani
összege) ha nagyobb, mint nulla, akkor a beruházás a vizsgált idıszak alatt megtérül. Elvárás,
hogy a fejlesztés legfeljebb 5 év (kezdı + 4 év) alatt megtérüljön, tehát a nettó jelenértéknek 5
éven belül kell pozitívnak lennie.
A becsült bevételek (B) és kiadások (K) táblázatban szereplı összegeit kérjük, hogy elemekre
bontva, részletesen indokolja.
A diszkontálás vagy leszámítolás az a módszer, amellyel egy jövıbeni pénzösszeg jelenlegi
értékét határozzuk meg. Segítségével a különbözı idıpontokban történı pénzmozgások is jól
összehasonlíthatók, lényegében a jövıbeni pénzmozgások értékét határozza meg a jelenre
vonatkoztatva. A diszkontálás során a kezdıévet (0. évet) használják viszonyítási alapként. A
késıbbi években történı pénzmozgást módosítani kell a jelenérték kiszámításával. A
jelenérték számításánál a diszkontráta (i) és az idı (n - év) fontos szerepet játszik.
Segítségükkel határozható meg az ún. diszkontfaktor: 1/(1+i)ⁿ . Valamely jövıbeni
pénzmozgás jelenértékét úgy számíthatjuk ki, ha a jövıbeni értéket megszorozzuk a
vonatkozó diszkont-faktorral. Az i értéke a projekt tıkeköltsége, illetve az elvárt hozam. Az i
értéke 6% (0,06).

18. Ellenırzı lista
Mielıtt elküldi pályázatát, kérjük, ellenırizze, hogy a pályázat hiánytalan-e. A kitöltött illetve
csatolt dokumentumok melletti négyzetbe tegyen x-et.
A pályázati formanyomtatványok, mellékletek és egyéb dokumentumok megléte és
helyessége
a szabványos Pályázati Őrlap és Projekt Adatlap került kitöltésre és aláírásra;
a pályázó a pályázaton feltőntette: a pályázati kiírás pontos hivatkozási számát
(DDKKV06)”;
a pályázati dokumentáció minden oldala szignózásra került
minden elıírt dokumentumból 1 eredeti és 3 másolati példány van nyomtatott formában,
magyar nyelven csatolva;
a Pályázati Őrlapot, a Projekt Adatlapot és az Egyszerősített Üzleti Tervet elektronikus
formátumban is csatolta;
a pályázó saját kező cégszerő aláírása szerepel a pályázaton (Pályázati őrlap, Projekt
Adatlap, Nyilatkoza);

38

a pályázat összefőzve (Pályázati útmutató 19. odlal), az Útmutatóban elıírt sorrendben
összeállítva került benyújtásra;
a pályázat megszámozott oldalakkal került benyújtásra;
a Pályázati Őrlapot és a Projekt Adatlap minden kötelezıen kitöltendı része
értelmezhetı módon ki van töltve;
minden, a Projekt Adatlap 4.1 pontjában feltüntetett partner aláírta a Szándéknyilatkozat
konzorcium létrehozásáról c. dokumentumot
a projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, pályázható minimummaximum támogatási összeg vizsgálata, csak elszámolható költségek szerepelnek)
minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek;
projekt megvalósításának idıtartama a pályázati kiírásban megadott idıintervallum
maximumán belül van;
a projekt megvalósításában résztvevı pályázó és partnerei megfelelnek a pályázati kiírás
feltételeinek;
a támogatásra javasolt tevékenység a Pályázati Útmutató 4. pontjában meghatározott
földrajzi területen belül kerül megvalósításra;
a projektben tervezett tevékenységek megfelelnek a pályázati kiírásban részletezett
tevékenységeknek.
Csatolandó mellékletek ellenırzése:
üzleti terv;
szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról a pályázó és partnerei által aláírva
(pályázó konzorcium esetében);
a Nyilatkozat - a pályázó és támogatásban részesülı partnereinek megfelelıen kitöltött,
cégszerően aláírt nyilatkozatai;
kutatóhely/egyetem, illetve kutató megállapodása a kutatói mobilitási együttmőködésrıl
(csak az A-E1 támogatható tevékenységhez kapcsolódóan szükséges)
a pályázó és a támogatásban részesülı partner szervezet legutolsó lezárt 2 év pénzügyi
beszámolói;
hatósági igazolások, engedélyek (amennyiben szükségesek);
a pályázó és a támogatásban részesülı partnerek 30 napnál nem régebbi, aláírási
címpéldányai;
CD melléklet.
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