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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban:
Atv.) 8. §. alapján az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács)
pályázatot hirdet az Észak-alföldi régióban 7 témakörben a regionális innováció
támogatására a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a
Kutatási-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (a továbbiakban: KPI), valamint az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság ( a továbbiakban
ÉARFÜ) szervezeti egysége, az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
(a továbbiakban: INNOVA) együttmőködésével a Tanács döntési hatáskörében.
A regionális fejlesztési programcsomag neve Baross Gábor Program, mely mind a hét
témakörében kizárólag kutatás-fejlesztési projekteket támogat. Egy szervezet több
témakörre is beadhat pályázatot külön projekt keretében.
A pályázat lebonyolítását az ÉARFÜ szervezeti egysége az INNOVA végzi.
A pályázat hivatalosan azon a napon lesz közzétéve, amikor az Észak-alföldi régió területén
lévı megyei napilapokban megjelenik a pályázati kiírás.
A támogatás igénybevételével kapcsolatban elsısorban a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak az
irányadók, egyéb kérdésekben pedig az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni, valamint a pályázat kapcsán tekintettel kell
lenni az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.
19.) Korm. rendelet soraira.

1. A támogatás célja
Kapcsolatépítés - KAPC
(csekély összegő támogatás)
A Kapcsolatépítés témakör célja a régió K+F+I tevékenységének célirányos bemutatása és
népszerősítése, nemzetközi partnerkapcsolatok elımozdítása kiállítással egybekötött
nemzetközi konferencia/workshop szervezésével – az INNOVÁ-val egyeztetve.
A programon belül elsısorban az alábbi 4 területen támogatható kiállítással egybekötött
nemzetközi konferencia/workshop szervezése lehetséges az Észak-alföldi régió területén:
- biotechnológia, nanotechnológia
- magas feldolgozottsági fokú zöldség- és gyümölcstermékek
- elektronika, infokommunikáció
- geotermikus energia
A konferenciákon elvárt minimális létszám 50 fı. A konferenciákat hazai és nemzetközi
szaktekintélyek (PHD fokozattal rendelkezik az adott témában) részvételével kell
megszervezni, melyeket – tervezet formájában – a pályázatban be kell mutatni.
Amennyiben a konferenciát/workshopot nem kíséri kiállítás, akkor részletes demonstrációs
anyag elkészítése szükséges, mely az adott ágazatban létrejött tudományos eredményeket
hivatott bemutatni.
A pályázatban be kell mutatni:
- a téma fontosságát, az elızményeket, a pályázó kompetenciáját a konferencia
megszervezése szempontjából,
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-

a szervezés lépéseit,
a konferencia és a kiállítás tervezett programját, ütemtervét,
tervet a helyszínre és az idıpontra,
a hazai szakmai kört,
a külföldi szakmai kört,
a tervezett résztvevık létszámát és körét,
tervezett prezentációs anyagokat,
számszerősíthetı eredményét,
a költségek részletes lebontását.

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban: Alap) terhére a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács az alábbi
keretösszeget biztosítja az Észak-alföldi régió részére a KAPC témakör esetében:
KAPC

7,2 M Ft-ot, azaz Hétmillió kétszázezer Ft-ot

Ezen keretösszeg a 2006-ban rendelkezésre álló forrást jelenti, melynek esetlegesen fel nem
használt része a Tanács határozata alapján átcsoportosítható a Baross Gábor Program egyéb
témaköreire.

3. A támogatásban részesülı pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma a KAPC témakör esetében: 2-5 db
Ezen szám indikatív jellegő, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében,
lehet kevesebb, illetve több támogatott pályázat is.

4. A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult minden, az Észak-alföldi régióban bejegyzett székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkezı
• jogi személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság,
• közhasznú társaság,
• felsı vagy középfokú oktatási intézmény,
• egyesület,
• alapítvány
melynek projektje az Észak-alföldi régió területén valósul meg.
Erre a témakörre csak önálló pályázat nyújtható be, konzorciumban pályázni nem lehet.

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás, azaz a kedvezményezett olyan
közvetlen pénzbeli támogatásban részesül, amelyet – a nem szerzıdésszerő teljesítés esetétıl
eltekintve – nem terhel semmiféle visszafizetési kötelezettség.
Jelen témakörben vállalkozások által elnyert támogatás csekély összegő támogatásnak
minısül. A rá vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély
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összegő (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági
rendelet tartalmazza.
Jelen témakörben nem vállalkozások által elnyert támogatás nem minısül csekély összegő
támogatásnak, tehát ezen szervezetekre nem vonatkoznak az EK Szerzıdés 87. és 88.
cikkének a csekély összegő (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
69/2001/EK bizottsági rendelet korlátozásai.
A támogatás futamideje: maximum 10 hónap

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhetı támogatás minimális és maximális mértéke:
Minimum
millió Ft
KAPC
1,5

Maximum
millió Ft
3

7. Általános pályázati feltételek, kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
a) csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll. A szerzıdéskötést követıen
felmerülı köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén
támogatás nem folyósítható, csıdeljárás esetén a csıdegyezség jóváhagyásáig a
támogatás folyósítását fel kell függeszteni;
b) a jelen pályázat kihirdetését megelızıen az 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;
c) 60 napot meghaladó meg nem fizetett, lejárt köztartozással rendelkezik;
d) az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) elıirányzatokkal
szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
Általános pályázati feltételek:
a) a pályázat befogadása elıtt megkezdett fejlesztéshez támogatás nem adható;
b) pályázat csak az Észak-alföldi régió területén megvalósuló projekthez nyújtható be;
c) a támogatásból beszerzett, vagy létrejött vagyon elidegenítésérıl a 217/1998. (XII.
30.) Kormányrendelet elıírásai szerint kell eljárni, és a támogatási szerzıdésben kell
rendelkezni ennek feltételeirıl;
d) amennyiben a hiánypótlás a megadott határidın belül nem érkezik meg, úgy a pályázat
kizárásra kerül.

8. Támogatható tevékenységek
A KAPC témakörön belül támogathatóak a K+F+I témájú rendezvény lebonyolításához
kapcsolódó szervezési tevékenységek, továbbá az elıadók díjazása és demonstrációs anyagok
elkészítése.
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9. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven, A4-es íveken,
spirálozva vagy lefőzve (az összetőzött, gémkapcsozott pályázatok nem felelnek meg a
benyújtási feltételeknek), 1 db minden oldalon szignált eredeti zárt csomagolásban,
személyesen vagy futárszolgálattal a következı címre kell benyújtani:
(A pályázó saját felelısségére postán is beküldheti a pályázati anyagot. A postai
küldeményként beérkezı pályamővek postai feladási határideje is 2006. szeptember 7.
Amennyiben a dátumbélyegzın a 2006. szeptember 7-i dátumot követı idıpont szerepel, a
pályázatot formai okok miatt el kell utasítanunk. Amennyiben a pályázó a postai feladást
választja, a pályázati dokumentumokat ajánlva és tértivevénnyel ellátva kell feladni.)
INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályamő betőjeles azonosítóját a következıképpen:
EA_KAPC_06-xxxxxxxx
ahol
•

„xxxxxxxx” helyébe a pályamő nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati őrlap
[11a] mezı).

A pályázaton fel kell tüntetni a pályázó szervezet és a közremőködı szervezet (INNOVA
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, 4028 Debrecen, Simonyi út 14.) teljes nevét
és címét.

Beadási határidı: 2006. szeptember 7. 12.00
A kitöltött Pályázati őrlapot elektronikus levél mellékleteként kell elsıként elküldeni az
alap2006@kutatas.hu címre, ahol az őrlap elektronikus ellenırzésére kerül sor. A
pályázati csomag nyomtatott példányainak elıállítását csak az elektronikus rendszer
pozitív visszajelzése után érdemes megkezdeni. Amennyiben a rendszer hibát észlel,
visszajelzésében rövid utalást tesz a hiba javításának módjára.
Az elektronikusan befogadott őrlapot és a projektjavaslat munkatervét elektronikusan
meg kell küldeni az innova@eszakalfold.hu címre.
A pályázati csomag teljes körő beküldésének tehát 3 feltétele van:
1. A pályázati őrlap beküldése az alap 2006@kutatas.hu címre.
2. A pályázati őrlap és a projektjavaslat munkatevének beküldése
innova@eszakalfold.hu címre.
3. A pályázati csomag nyomtatott példányának beküldése az INNOVÁ-hoz.

az

A pályázat átvétele nem azonos a pályázat befogadásával! A pályázatbefogadás idıpontjának
a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelı pályázat beérkezésének idıpontját kell
tekinteni, ami hiánypótlás esetén annak beérkezési idıpontja.
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A beadott pályázat nyomtatott példányainak, továbbá elektronikus formájának egyezıségérıl
a pályázó gondoskodik. (Eltérés esetén a nyomtatott példányt vesszük figyelembe!)
A pályázati kiírás és a pályázati egységcsomag megtekinthetı és letölthetı az Interneten:
innova.eszakalfold.hu honlapon. A pályázati csomag összeállításával az útmutató külön
fejezetben foglalkozik.
A Pályázati Felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról bıvebben a Nemzeti Fejlesztési
Terv Házhoz Jön Program kistérségi tanácsadói adnak tájékoztatást. A munkatársak
hétfıtıl – péntekig 9:00 – 12:00 között állnak rendelkezésre. A telefonos ügyfélszolgálat
hívható kistérségenként az alábbi telefonszámokon, valamint személyes konzultációra is van
lehetıség idıpont-egyeztetést követıen:
Név
Ács Orsolya
Bódi Orosz Ildikó
Bogáti János
Busi Judit
Csiki Anita Gabriella
Dányádi Andrea
Dr. Maczkó György
Dr. Varga Balázs Zoltán
Hagymási Tibor
Hamvas Gabriella
Vargáné Kányási Judit
Júlianna
Katona Edit
Kenyeres Csaba
Lovas Tibor
Makó Dénes
Marján László
Nagy Zsuzsanna
Pálfi Krisztina
Pápainé Juhász Ildikó
Somogyi Edit
Szabó Katalin Ágnes
Szabó László
Várhelyi Andrea
Szıllısy László
Takács Péter
Timándi Zoltán Robin

Kistérség
Nyíregyházi
Hajdúböszörményi
Kisvárdai
Kunszentmártoni
Mátészalka
Fehérgyarmati
Nyírbátori
Hajdúhadházi
Baktalórántházai
Tiszavasvári

Mobil telefonszám
E-mail cím
304760361
orsolya.acs@eszakalfold.hu
304761328
ildiko.bodi@eszakalfold.hu
304759494
janos.bogati@eszakalfold.hu
304762068
judit.busi@eszakalfold.hu
304759826
anita.csiki@eszakalfold.hu
304759450
andrea.danyadi@eszakalfold.hu
304760198
gyorgy.maczko@eszakalfold.hu
304761636
balazs.varga@eszakalfold.hu
304759405
tibor.hagymasi@eszakalfold.hu
304760390
gabriella.hamvas@eszakalfold.hu

Hajdúszoboszlói

304761389

judit.kanyasi@eszakalfold.hu

Törökszentmiklósi
Berettyóújfalui
Debreceni, DerecskeLétavértesi
Polgári
Püspökladányi
Karcag
Tiszafüredi
Mezıtúri
Jászberényi
Balmazújvárosi
Csengeri
Szolnoki
Vásárosnaményi
Ibrány-Nagyhalászi
Nagykállói

304762926
304760652

edit.katona@eszakalfold.hu
csaba.kenyeres@eszakalfold.hu

304760896

tibor.lovas@eszakalfold.hu

304761554
304761362
304761918
304762908
304762189
304761728
304760474
304759417
304762688
304760394
304760415
304891904

denes.mako@eszakalfold.hu
laszlo.marjan@eszakalfold.hu
zsuzsanna.nagy@eszakalfold.hu
krisztina.palfi@eszakalfold.hu
ildiko.juhasz@eszakalfold.hu
edit.somogyi@eszakalfold.hu
katalin2.szabo@eszakalfold.hu
laszlo.szabo@eszakalfold.hu
andrea.varhelyi@eszakalfold.hu
laszlo.szollosy@eszakalfold.hu
peter.takacs@eszakalfold.hu
zoltán.timandi@eszakalfold.hu

Kérdéseit felteheti e-mailben is (innova@eszakalfold.hu) a tárgymezıben feltőntetve a
pályázati azonosítót: EA_KAPC_06. A feltett kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.
Kérjük az ügyfélszolgálat megkeresése elıtt figyelmesen olvassa végig a pályázati
felhívást és az útmutatót, valamint a Gyakran Ismétlıdı Kérdések listáját a
innova.eszakalfold.hu honlapon, mert lehetséges, hogy kérdéseire az 5 munkanapos
átfutási idı helyett azonnal választ kap!
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Az INNOVA tájékoztató információs napokat szervez, melynek idıpontjai, helyszínei és az
aktuális információk folyamatosan olvashatók az INNOVA honlapján a pályázat
meghirdetését követıen.
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