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1. A támogatás célja
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban:
Atv.) összhangban a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) nevében a DARFT
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. a Baross Gábor Program keretében a Dél-alföldi
Régióban meghirdeti a decentralizált Regionális Innovációs Fejlesztések Programcsomag
pályázatát a technológiai innovációs tevékenység támogatására.

A tudományos és vállalkozói szféra közötti kooperáció érdekében a Dél-alföldi Régió
támogatni kívánja az egyetemi-kutatóintézeti szellemi alkotások hasznosítására létrejött spinoff cégek működését, az új termékek előállításához szükséges új, korszerű technológiák
kidolgozását, valamint mintaüzemek és más innovációs infrastruktúra létesítésének előkészítő
munkálatait olyan feltétellel, hogy a kutatási eredménnyel rendelkező intézménynek
szerződéses együttműködésben kell megvalósítania a fejlesztést a kutatási eredményt
hasznosítani kívánó vállalkozással. Cél, hogy a vállalkozások igénybe vegyék a kutatásfejlesztési eredményeket, ezért a Régió támogatja a technológiai központokat olyan
bemutatók és technológiai kísérletek megvalósításában, amelyek az új szakmaspecifikus
eredmények gyakorlati hasznosítási lehetőségeit demonstrálják a vállalkozások számára. A
vállalkozások versenyképességet javító innovációs tevékenységét segíti elő a kutatási
eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének támogatásával, amely a hasznosításra
megszerzett K+F eredmény technologizálását és beillesztését célzó tevékenységeket jelenti az
új vagy továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás előállítására alkalmas gyártási folyamatba.
A tudástranszferben fontos szerepet játszó cégek esetében a prototípus előállítására irányuló
kutatás-fejlesztés is a támogatási célok közé tartozik.
A pályázat témakörei:
1. Technológia- és tudásintenzív mikro-, kis-, és középvállalkozások technológia- és
termékfejlesztési feladatainak támogatása a felsőoktatási intézmények és
kutatóintézetek kutatási eredményeire alapozva, további vállalkozásokkal
együttműködve, ezáltal erősítve a kutatási és üzleti szféra közötti tudástranszfert, és
segítve a létrehozott termékek és szolgáltatások kereskedelmét.
2. A tudásbázis intézményei és a vállalkozási szektor közötti kooperáció erősítése
érdekében új termékek előállításához szükséges új, korszerű technológiákat bemutató
mintaüzemek és fél-üzemi technológiai kísérletek megvalósítása.
3. A vállalkozások innováció-orientált együttműködésének elősegítése érdekében a Délalföldi Régióban működő technológiai központok működésének továbbfejlesztéséhez
kapcsolódóan (termék)bemutatók és technológiai kísérletek megvalósítása,
amelyek egy szűkebb szakmai terület legújabb eredményeinek gyakorlati hasznosítási
lehetőségeit mutatják be a vállalkozások számára.
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiában és a Dél-alföldi Régió területfejlesztési
terveiben meghatározott gazdaságfejlesztési irányvonalhoz illeszkedően a pályázati rendszer 3
témaköre az innovációs folyamat különböző fázisait célozza támogatni, az egymásra épülő
elemekből összehangolt regionális innovációs rendszer kialakítása céljából.
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2. A támogatás forrása és összege
Jelen Technológiai innováció támogató pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal
a 2006. évi támogatási keretből 300 MFt-ot, azaz háromszázmillió Ft-ot
biztosít.

3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 5-50 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
Mindhárom témakör esetén lehet egyénileg és konzorciumban is pályázni, önkormányzatok
nem pályázhatnak.
1. témakör
Azok a Dél-alföldi Régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező technológiaintenzív tevékenységet folytató jogi személyiségű vagy nem jogi személyiségű mikrokis-, és középvállalkozások, illetve ezek más mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásokkal, vagy kutatóhelyekkel kialakított konzorciumai, akik vállalják,
hogy a projektet a régióban levő székhelyen vagy telephelyen valósítják meg.
Egyénileg csak mikro-, kis- vagy középvállalkozás pályázhat, konzorcium esetén a
konzorcium vezetője csak mikro-, kis-, vagy középvállalkozás lehet.
2. témakör
- Azok a Dél-alföldi Régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, jogi
személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, technológia-intenzív
tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások, vagy azok kutatóhelyekkel
kialakított konzorciumai, akik vállalják, hogy a projektet a régióban levő székhelyen
vagy telephelyen valósítják meg.
Egyénileg mikro-, kis, vagy középvállalkozás vagy non-profit kutatóhely is pályázhat,
konzorcium esetén a konzorcium vezetője mikro-, kis-, vagy középvállalkozás vagy
kutatóhely is lehet.
3. témakör
- a Dél-alföldi Régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű,
technológiai vagy innovációs központokat működtető non-profit szervezetek, vagy
azok gazdasági társaságokkal kialakított konzorciumai.
Egyénileg a technológiai központot vagy innovációs központot működtető non-profit
szervezet pályázhat, konzorcium esetén a konzorcium vezetője a technológiai vagy
innovációs központot működtető non-profit szervezet lehet.
Ajánlott, hogy a konzorcium legfeljebb 5 tagú legyen.
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5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24
hónap.
A támogatás jogcíme az Atv. 8. § (1) bekezdésének a), c), d) pontja.
Az Atv, 8. §. (1) bek. a) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás támogatható
tevékenységek és elszámolható költségek alapján kutatás-fejlesztési támogatásnak minősül.
A kutatás-fejlesztési támogatás nyújtását a 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet mellékletének
2. pontja szabályozza. Vállalkozásoknak nyújtott kutatás-fejlesztési támogatások terhére
elszámolható költségek körét a kormányrendelet melléklete 8. pontjának a) bekezdése
tartalmazza.
Az Atv, 8. §. (1) bek. c) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás támogatható
tevékenységek és elszámolható költségek alapján csekély összegű támogatásnak minősülő
része tekintetében a vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a
csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK
bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból,
csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három év
vonatkozásában - nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen a
jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő
vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági illetve halászati
termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő
támogatások esetében. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás
odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült.
Az Atv. 8. § (1) bek. d) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás beruházási támogatásnak
minősül. A beruházási támogatások nyújtását a 133/2004. (IV.29.) Korm. Rendelet
mellékletének 3. pontja szabályozza. Vállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatások
terhére elszámolható költségek körét a kormányrendelet melléklete 8. pontjának e) bekezdése
tartalmazza.

6. A támogatás mértéke
Az 1. témakör esetében a projektenként igényelhető támogatás maximális összege 100 millió
Ft.
A 2. és 3. témakör esetében a projektenként igényelhető támogatás minimális összege 10
millió Ft, maximális összege 100 millió Ft.
A támogatás maximuma:
1. Témakör:
Mikro- és kisvállalkozások számára a kutatás-fejlesztési támogatás esetében a projekt ráeső
elszámolható összes költségének 45 %-a, a fennmaradó részt saját forrásból kell biztosítani. A
saját forrás (csekély összegű támogatáson kívül) nem tartalmazhat állami vagy önkormányzati
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támogatást. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében 100 %. A támogatás
maximuma költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezet esetében a projekt
ráeső elszámolható összes költségének 100 %-a.
2. Témakör:
Kis- és középvállalkozások számára beruházási támogatás esetében a projekt ráeső
elszámolható összes költségének 65 %-a. Kis-és középvállalkozások számára kutatásfejlesztési támogatás esetében a projekt ráeső elszámolható költségének 45 %-a. A
fennmaradó részt saját forrásból kell biztosítani. A saját forrás (csekély összegű támogatáson
kívül) nem tartalmazhat állami vagy önkormányzati támogatást. A támogatás maximuma
költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezet esetében a projekt ráeső
elszámolható összes költségének 100 %-a.
3. Témakör:
Költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezetek számára a projekt ráeső
elszámolható összes költségének 100 %-a. Vállalkozások számára csekély összegű (de
minimis) támogatás esetén a projekt ráeső elszámolható összes költségének 100 %-a, vagy
kutatás-fejlesztési támogatás esetén KKV-k számára 45 %-a, egyéb vállalkozás számára 35
%-a támogatható. A fennmaradó részt saját forrásból kell biztosítani. A saját forrás (csekély
összegű támogatáson kívül) nem tartalmazhat állami vagy önkormányzati támogatást.
Az Atv, 8. §. (1) bek. a) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás támogatható
tevékenységek és elszámolható költségek alapján kutatás-fejlesztési támogatásnak minősül.
A kutatás-fejlesztési támogatás nyújtását a 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet mellékletének
2. pontja szabályozza.
Az Atv, 8. §. (1) bek. c) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás támogatható
tevékenységek és elszámolható költségek alapján csekély összegű támogatásnak minősülő
része tekintetében a vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a
csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK
bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból,
csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három év
vonatkozásában - nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen a
jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő
vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági illetve halászati
termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő
támogatások esetében. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás
odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült.
Az Atv. 8. § (1) bek. d) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás beruházási támogatásnak
minősül. A beruházási támogatások nyújtását a 133/2004. (IV.29.) Korm. Rendelet
mellékletének 3. pontja szabályozza.
Beruházások esetén a támogatásban részesülő köteles:
a) A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően öt
évig folyamatosan fenntartani és működtetni;
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b) A beruházás összköltségének 25 %-át saját forrásból finanszírozni, amelybe az
államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be;
c) Beruházási célú támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy a meglevő telephely
bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak beszerzéséhez
nyújtható, így szinten tartás nem finanszírozható.
d) Halászati tevékenységre beruházási támogatás nem nyújtható

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
- adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §.-ának (2)
bekezdésében foglalt (cél) előirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályaművekben
valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a nyertes pályamű alapján kötött
szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
- 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
- az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
- csekély összegű (de minimis) támogatás esetén, aki elérte a támogatási döntés
meghozatalától visszaszámított három év vonatkozásában a 100 000 eurós küszöbértéket.

8. Támogatható tevékenységek
1. témakör: a kutatási eredmény gyakorlati hasznosításának kifejlesztését (a technológia
„kitalálását”) célzó tevékenységek:
Kutatás-fejlesztési támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekhez:
a) Kutatási eredmények adaptálása, továbbfejlesztése (ezen felül vállalkozás esetén
prototípus fejlesztését célzó kutatás-fejlesztés is);
b) Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése;
c) "Pilot" rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása;
d) Technológia- és licenc-vásárlás;
e) Kutatás-fejlesztési célú szoftverek beszerzése;
De minimis (csekély összegű) támogatás adható az alábbi tevékenységekhez:
f) Az innovációs tevékenységhez kapcsolódó konferenciákon, szakmai rendezvényeken,
technológiai bróker rendezvényeken való részvétel;
g) A hazai iparjogvédelmi oltalom megszerzése (vállalkozások esetén nem támogatható).
2. témakör: a laboratóriumi körülmények között már kifejlesztett technológia üzemi méretben
történő megvalósítását célzó tevékenységek:
Beruházási támogatás adható az alábbi tevékenységhez:
h) Új kutatási eredményeken alapuló mintaüzemek létrehozása
Kutatás-fejlesztési támogatás adható az alábbi tevékenységhez:
i) Fél-üzemi technológiai kísérletek megvalósítása.
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3. témakör:
Bemutatók rendezése, valamint technológiai kísérletek megvalósítása az üzemi körülmények
között is kipróbáltan működő megoldások, technológiák prezentálására, az eredmények minél
szélesebb körben történő elterjesztése érdekében.
Kutatás-fejlesztési támogatás adható az alábbi tevékenységhez:
j) a bemutatókon előadások, prezentációk tartása
k) a bemutatókon és kísérletek során történő anyagfelhasználás.
Csekély összegű (de minimis) támogatás adható az alábbi tevékenységhez:
l) bemutatók szervezéséhez kapcsolódó marketingtevékenység
m) bérlési tevékenység (pl. helység)
A K+F állami támogatásnak ösztönöznie kell a vállalkozásokat normál napi
tevékenységükön túlmenően K+F tevékenység végzésére.
A non-profit szervezetek, non-profit kutatóintézetek által végzett K+F projektek
eredményeit diszkrimináció mentesen kell a közösségi ipari szereplők rendelkezésére
bocsátani (pl. szaklapokban cikkek megjelentetése, interneten megjelentetés).
Egy pályázatban csak egy témakörre lehet pályázni. Egy pályázó több pályázatot is
benyújthat.

9. Az elszámolható költségek
A támogatás jogcíme az Atv. 8. § (1) bekezdésének a), c), d) pontja.
Vállalkozásoknak nyújtott kutatás-fejlesztési támogatások terhére elszámolható költségek
körét a kormányrendelet melléklete 8. pontjának a) bekezdése tartalmazza. A K+F
támogatások esetében csak a K+F tevékenységhez kapcsolódó költségek számolhatóak el.
Vállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatások terhére elszámolható költségek körét a
kormányrendelet melléklete 8. pontjának e) bekezdése tartalmazza.
1. témakör
A támogatás jogcíme az Atv, 8. §. (1) bek. a) és c) pontja.
K+F támogatásként elszámolhatók az alábbi költségek:
- Az adaptációban résztvevő mérnökök, technikusok és kisegítő személyzet tervezett
személyi jellegű ráfordításai, az ezek alapján megállapított bérjárulékok,
- A projektmenedzselés költségei, összhangban a kutatás-fejlesztéshez nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi keretszabály (OJ C 045, 17/02/1996) elszámolható
költségekre vonatkozó rendelkezéseivel,
- az adaptációhoz kapcsolódó anyagfelhasználás tervezett költségei (az anyagfelhasználás
költsége az elszámolható költségek max. 30 %-a lehet);
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- a továbbfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök, immateriális javak és kapcsolódó
anyagfelhasználás költségei (immateriális javak esetén az elszámolható költségek max. 35
%-a).
- az adaptációhoz igénybe venni tervezett külső szolgáltatások (pl. konzultáció, mérési
szolgáltatás) tervezett költségei,
- a hazai iparjogvédelmi oltalmazás költségei (csak nem vállalkozás esetén támogatható).
Vállalkozások esetében a fenti költségek max. 45 %-a támogatható.
Csekély összegű (de minimis) támogatásként elszámolható költségek:
- a vállalkozás innovációs tevékenységével közvetlenül összefüggő konferenciákon,
szakmai rendezvényeken, technológiai bróker rendezvényeken való részvétel részvételi
díja, utazási és szállásköltsége,
Vállalkozások esetében a fenti költségek 100 %-a támogatható.
2. témakör
A támogatás jogcíme az Atv, 8. §. (1) bek. a) és d) pontja.
K+F támogatásként elszámolhatóak az alábbi költségek:
- a félüzemi kísérletek végrehajtásában közreműködő kutatók, technikusok, szakemberek
személyi jellegű ráfordítások és az ezek alapján megállapított bérjárulékok,
- a mintaüzemekben elvégzendő kísérletek megvalósításához szükséges anyagok
felhasználásának költségei (az elszámolható költségek max. 30. %-a)
Vállalkozások esetében a fenti költségek max. 45 %-a támogatható.
Beruházási támogatásként elszámolhatóak az alábbi költségek:
- a mintaüzemek létrehozásához szükséges beszerzések, infrastrukturális feltételek
biztosítása
Vállalkozások esetében a fenti költségek max. 65 %-a támogatható.
- a már rendelkezésre álló technológiai terv alapján a mintaüzem kiviteli tervkészítésének
díja (az elszámolható költségek max. 10 %-a) – vállalkozás részéről nem elszámolható.
3. témakör
A támogatás jogcíme az Atv, 8. §. (1) bek. a) és c) pontja.
K+F támogatásként elszámolhatóak az alábbi költségek:
- az előadók személyi jellegű ráfordításai, vagy megbízási díjai;
- a bemutatókon, illetve technológiai kísérletekhez felhasznált anyagok tervezett költségei
(az elszámolható költségek max. 30 %-a)
KKV-k esetében a fenti költségek max. 45 %-a, egyéb vállalkozás esetében 35 %-a
támogatható.
Csekély összegű (de minimis) támogatásként elszámolható költségek:
- a tervezett bemutatók marketing költségei;
- bérleti díjak.
Vállalkozások esetében a fenti költségek 100 %-a támogatható.
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E költségek támogatási aránya – valamennyi témakörnél - költségvetési szerv és jogi
személyiségű non-profit szervezetek számára 100 %.
Mindhárom témakör esetén anyagköltségként csak a projekt keretében végzett, dokumentált
kísérletekhez szükséges anyagok költsége számolható el!
K+F és csekély összegű (de minimis) támogatások esetében:
- Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vevők személyi jellegű
ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelről szóló 2000. évi C.
tv. (a továbbiakban: számviteli tv. ) 79.§-a szerint,
- Külső megbízásként kizárólag az adott projekthez igénybe vett szolgáltatások költségei a
számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint,
- A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képező tételek ( a számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése
szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból- csak akkor vehető
figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettől vásárolta), az elszámolható költségek max.
35 %-a,
- Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges eszközök és berendezések költsége a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint (projektenként az 1. témakörben az elszámolható költségek
max. 20 %-a, a 2. témakörben az elszámolható költségek max. 50 %-a lehet az
eszközbeszerzés),
- Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése szerinti költségek (pl.
terembérlet), valamint a gazdasági vezető nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülő
általános költségek (pl. rezsihányad, irodaszerek, kommunikációs költség, stb.) együttesen az
elszámolható költségek maximum 5 %-ának erejéig számolhatóak el. Rezsi költségek között
kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak, telefondíj, előfizetéses mobiltelefondíj,
internet előfizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak, stb. önköltség-számítási
szabályzatban meghatározott, projektre vetített arányos részét.
Beruházási támogatás esetén:
- A tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licencek, szabadalmazott és
nem szabadalmazott know-how-k az Szt. 47-48. paragrafusai és 51. paragrafusa szerinti
bekerülési értéke, amelyen belül az egész üzemre vonatkozó licencek, szabadalmazott és nem
szabadalmazott know-how-k (a továbbiakban: támogatásban részesíthető immateriális javak)
bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök bekerülési értékének 25 %-át. A kisés középvállalkozások beruházásaira az előzőekben leírt 25 %-os korlátozás nem vonatkozik.
(Projektenként az 1. témakörben az elszámolható költségek max. 20 %-a, a 2. témakörben
az elszámolható költségek max. 50 %-a lehet az eszközbeszerzés.) Nem támogatható:
építés, valamint az irodák felszerelése irodai és informatikai eszközökkel.
- A támogatásban részesíthető immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesülő
területhez kell kapcsolódniuk, a kedvezményezett beruházó tehát kizárólag Magyarországon
jogosult felhasználni azokat, illetve az eszközöknek legalább öt évig Magyarországon kell
maradniuk.
- A támogatásban részesíthető immateriális javak amortizálható eszközökként szerepelnek a
vállalat eszközei között és beszerzésük harmadik féltől piaci körülmények között történik.
Konzorciumok esetén felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konzorcium tagjai a projekt
keretein belül egymástól nem vehetnek igénybe ellentételezést igénylő szolgáltatást, tehát
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minden felmerülő költséget a költségvetésben ahhoz a konzorciumi partnerhez kell
rendelni, aki a tevékenységet végzi.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A formai szempontból megfelelőnek talált javaslatok értékelésének szempontjai és az adható
pontszámok a következők:
A a projekt innovációtartalma (0-30 pont),
B a projekt szakmai, műszaki megvalósíthatósága (0-30 pont),
C az előirányzott beszerzések, megbízások illetve szolgáltatások indokoltsága,
tervezett költségeinek realitása (0-20 pont),
D az innováció társadalmi/gazdasági jelentősége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a
szakterület, illetve a régió gazdasága szempontjából (0-20 pont).
A pályaműre maximálisan 100 pont adható. A pályamű támogatásához szükséges minimális
összpontszám: 75, és emellett minden értékelési szempont esetében el kell érni az adott
szempontra adható maximális pontszám felét.

11. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerződésben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezettől az alábbi adatokat kérik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A támogatott projektekhez kapcsolódóan bejelentett tudományos, műszaki
eredmények száma.
Piacközeli K+F eredmények (prototípus, technológia, eljárás) száma
A támogatott projektekhez kapcsolódó ráfordítások alakulása, kiemelve a K+F
ráfordításokat.
Bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál.
Létrehozott munkahelyek száma.
Megőrzött munkahelyek száma.
Foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámának változása a támogatott
vállalkozásoknál.
A kooperációs kapcsolatok számának változása a támogatott vállalkozásoknál.
Létrehozott mintaüzemek száma, területe.
Megrendezett bemutatók száma
Bemutatókon résztvevők száma
Elvégzett félüzemi, illetve technológiai kísérletek száma.

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési
célokat szolgálnak, elősegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai
tervezést. Az indikátorok hozzáférését a projekt megvalósítását követően 5 éven keresztül
kérjük biztosítani. A projekt szakmai megvalósításának ellenőrzése a pályázat munkatervében
vállalt tevékenységek alapján történik, amelynek kidolgozásához javasoljuk a Pályázati
Útmutatóban szereplő részletes elbírálási szempontrendszer figyelembevételét.
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12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 1
másolati példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1
példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következő címre
kell benyújtani:
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6720 Szeged Kígyó u. 4.
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
DA_TECH_06-xxxxxxxx
ahol „xxxxxxxx” helyébe a pályamű nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati űrlap [11a]
mező).
Beadási határidő: 2006. szeptember 20. 14.00 óra
A kitöltött pályázati űrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2006@kpi.gov.hu> címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A Pályázati Felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról bővebben az Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség (RIÜ) ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
•
•
•

A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 62/549-591, illetve a 62/549-590 számon. A
munkatársak hétfőtől – péntekig 9:00 – 12:00 óra között állnak rendelkezésre. A feltett
kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.
Kérdéseit felteheti e-mailben is az innovacio@del-alfold.hu címre elküldve. A
tárgymezőben (subject) tüntesse fel a pályázati azonosítót: DA_TECH_06. A feltett
kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.
Személyesen is felkeresheti munkatársainkat a Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség 6720 SZEGED, Kígyó u. 4. szám alatti irodájában, az ügyfélszolgálattal
egyeztetett időpontban.

Kérjük az ügyfélszolgálat megkeresése előtt figyelmesen olvassa végig a pályázati
felhívást és az útmutatót, valamint a Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) listáját a
www.del-alfold.hu vagy www.darinno.hu honlapon, mert lehetséges, hogy kérdéseire az
5 munkanapos átfutási idő helyett azonnal választ kap!
A Pályázati felhívás és az útmutató, a pályázati űrlap, valamint a pályázat beadásához
szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk a DARFT, az NKTH, illetve a KPI
alábbi internetes honlapjain érhetők el:
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

http://www.del-alfold.hu
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Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

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