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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 KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) pályázatot hirdet a
Közép-Dunántúli Régióban az alábbi támogatási céloknak megfelelıen.

1. A támogatás célja
A támogatás általános célja a régió versenyképességének megtartása és erısítése a gazdaság
innováció-befogadó képességének javítása révén.
1. komponens:
A gazdasági integráció támogatása
A pályázat elsı komponensének célja, hogy növelje a régióban mőködı kis- és
középvállalkozások versenyképességét, javítsa termékstruktúrájukat és termelékenységüket.
Innovatív termékek és technológiai folyamatok - lehetıleg a régióban mőködı kutatásfejlesztés intézmények bevonásával történı - bevezetése érdekében kerültek meghatározásra a
támogatható tevékenységek.
Vállalkozások esetében kizárólag a kutatás-fejlesztési célú támogatásokhoz kapcsolódó
tevékenységek részesülnek támogatásban.
2. komponens:
Innovációs infrastruktúra és menedzsment fejlesztése
A második komponens célja, hogy ösztönözze az innováció, a kutatás-fejlesztés
eredményeinek a vállalkozásokban történı megjelenését és megteremtse az ehhez szükséges
intézményes-szervezeti feltételeket.
2. komponens A. alkomponens:
A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények infrastruktúrájának erısítése
Az A. jelő alkomponens célja az innováció, kutatás-fejlesztés intézményes bázisának
megerısítése a fejlesztési eredményeket a vállalkozásokba átültetni képes szolgáltatások
kialakítása/továbbfejlesztése, a szükséges infrastrukturális beruházások támogatása révén.
2. komponens B. alkomponens:
Az ipari parkok, logisztikai központok, innovációs központok közötti együttmőködés
ösztönzése, innovációs folyamatokat javító vagy fejlesztı programok, szolgáltatások
fejlesztése
A B. jelő alkomponens célja, hogy elısegítse a vállalkozások magas színvonalú innovációs
szolgáltatásokhoz jutását, illetve a rendelkezésre álló fejlett miliı ösztönözze a régió kis- és
középvállalkozói számára további beszállítói piacot jelentı nagyvállalatok megtelepedését.
Vállalkozások esetében kizárólag a kutatás-fejlesztési célú támogatásokhoz kapcsolódó
tevékenységek részesülnek támogatásban.
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2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal az 1. komponens
keretében:
204 M Ft-ot, azaz kettıszáznégymillió Ft-ot,
a 2. komponensen belül, a két alkomponens keretében:
203 M Ft-ot, azaz kettıszázhárommillió Ft-ot
biztosít, melynek esetlegesen fel nem használt része a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács határozata alapján átcsoportosítható a Baross Gábor Program egyéb jogcímeire.

3. A támogatásban részesülı pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma:
- 1. komponens: : várhatóan 10 és 20 db között
- 2. komponens A. alkomponens: várhatóan 5 és 10 darab között
- 2. komponens B. alkomponens: várhatóan 10 és 15 darab között
A támogatási cél keretében várhatóan ennyi projekt részesül majd támogatásban. Ezek a
számok indikatív jellegőek, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében, lehet
kevesebb, illetve több is.

4. A támogatásra jogosultak köre
Az 1. komponens keretében a pályázatot kizárólag a Közép-Dunántúli régióban (Fejér,
Komárom-Esztergom és Veszprém megye) mőködı1 egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és
középvállalkozások, illetve azok más vállalkozásokkal és non profit szervezetekkel alkotott
konzorciumai nyújthatnak be, mely konzorcium vezetıje kis- és középvállalkozás.
A konzorcium mőködéséért a konzorciumvezetı a felelıs. A konzorcium mőködésének
rendjét és a konzorcium tagjainak jogviszonyát a projekt megvalósításával kapcsolatban a
konzorciumi szerzıdés rögzíti.
Konzorcium esetén a partnerek száma maximálisan 5 lehet, ettıl eltérni csak egyedi döntés
alapján lehet.
E pályázati kiírás keretében egy vállalkozás akkor tekintendı kis- és középvállalkozásnak, ha
megfelel a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvényben meghatározott feltételek mindegyikének.

1

Fejér, Komárom-Esztergom vagy Veszprém megyében rendelkeznek székhellyel, telephellyel, illetve
fiókteleppel.
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2. komponens A. alkomponens
Támogatásra jogosultak, a Közép-Dunántúli régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel
rendelkezı jogi személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok,
közhasznú társaságok, közép- vagy felsıfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi
személyiséggel rendelkezı nonprofit kutatóhelyek, alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai, melyek projektjei a Közép-Dunántúli
régió területén valósulnak meg.
Ezek kiemelten:
 költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkezı kutatóhelyek, laboratóriumok,
 felsıoktatási intézmények,
 technológiai pontok, technológiai inkubátorházak, innovációs központok, innovációs
transzferközpontok,
 inkubátorházak.
A konzorcium mőködéséért a konzorciumvezetı a felelıs. A konzorcium mőködésének
rendjét és a konzorcium tagjainak jogviszonyát a projekt megvalósításával kapcsolatban a
konzorciumi szerzıdés rögzíti.
Konzorcium esetén a partnerek száma maximálisan 5 lehet, ettıl eltérni csak egyedi döntés
alapján lehet.
2. komponens B. alkomponens
Támogatásra jogosultak, a Közép-Dunántúli régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel
rendelkezı jogi személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok,
közhasznú társaságok, közép- vagy felsıfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi
személyiséggel rendelkezı nonprofit kutatóhelyek, alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai, melyek projektjei a Közép-Dunántúli
régió területén valósulnak meg.
Ezek kiemelten a következık:
 vállalkozásfejlesztési alapítványok,
 kamarák,
 regionális fejlesztési társaságok,
 ipari parkok,
 logisztikai központok,
 innovációs központok,
 inkubátorházak,
 egyéb háttérintézmények, hídképzı szervezetek.
A konzorcium mőködéséért a konzorciumvezetı a felelıs. A konzorcium mőködésének
rendjét és a konzorcium tagjainak jogviszonyát a projekt megvalósításával kapcsolatban a
konzorciumi szerzıdés rögzíti.
Konzorcium esetén a partnerek száma maximálisan 5 lehet, ettıl eltérni csak egyedi döntés
alapján lehet.
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5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás.
A Támogatási Szerzıdés megkötésének napját követı elsı munkanap a futamidı elsı napja.
A projektek futamideje legfeljebb 24 hónap.

6. A támogatás mértéke
A támogatás az elszámolható költségek teljes körére kiterjed. A projektenként igényelhetı
támogatás
minimális összege 5 millió Ft azaz ötmillió Ft,
maximális összege 30 millió Ft azaz harmincmillió Ft.
Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára,
amennyiben az a normál mőködésen túlmutató kutatás-fejlesztés keretén belül kerül
felhasználásra. Korábban megkezdett és már folyamatban levı fejlesztéshez nem adható
támogatás.
Az 1. komponens és a 2. komponens B. alkomponens esetében, amennyiben kutatás-fejlesztés
jellegő tevékenység kerül támogatásra, akkor az egy projekthez nyújtható, összes támogatás
maximális intenzitása – a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletnek megfelelıen,
vállalkozásokra vonatkozóan – nem haladhatja meg az alább meghatározott mértékeket:
a) alapkutatás esetén 100%,
b) alkalmazott kutatás esetén 60%, és az alábbiak szerint növelt támogatási intenzitás
nem haladhatja meg a 75%-ot,
c) kísérleti fejlesztés esetén 35%, és az alábbiak szerint növelt támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az 50%-ot.
A b) és c) pontokban meghatározott támogatási intenzitások az alábbi esetekben és mértékben
növelhetık:
1. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó
programok esetében 15 százalékponttal,
2. kis- és középvállalkozások esetében 10 százalékponttal,
3. nemzetközi együttmőködési projekt esetében 10 százalékponttal.
Nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények esetében a támogatás - nem alapkutatási
tevékenység - esetében nem haladhatja meg a projekt összes költségének 90 %-át.
A 2. komponens A. alkomponensnél vállalkozások esetében a támogatás beruházási
támogatásnak minısül. A 85/2004. (IV.19.) Kormányrendeletnek megfelelıen a Közép
dunántúli régióban a maximális támogatási intenzitás 50%, amely kis- és középvállalkozások
beruházásai esetében 15 százalékponttal magasabb, azaz 65% lehet.
Ha a beruházási támogatás kedvezményezettje vállalkozás, akkor a 133/2004. (IV.29.) Korm.
rendelet mellékletének 3. pontja szerint a támogatásban részesül köteles:
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a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak
megfelelıen öt évig folyamatosan fenntartani és mőködtetni,
a beruházás összköltségének minimum 50-%át saját forrásból finanszírozni.
Beruházási célú támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévı telephely
bıvítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak
beszerzéséhez vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási
folyamatban alapvetı változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerősítés,
diverzifikálás vagy korszerősítés útján) nyújtható, így szinten tartás nem
finanszírozható.

Nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények esetében a támogatás ebben az esetben
sem haladhatja meg a projekt összes költségének 90 %-át.
Konzorcium esetén a konzorcium egyes tagjai az elızı kategóriák szerinti besorolás alapján
részesülhetnek támogatásban.
Korábban megkezdett és már folyamatban levı beruházáshoz nem adható támogatás. A
85/2004. Kormány Rendelet szerint érzékeny ágazatokhoz tartozó vagy nagy beruházások
esetén a Közösségi Szabály speciális rendelkezései vonatkoznak.
A projekt jellege és a pályázó szervezet típusa szerint, az átlagos támogatás mértéke – a fent
leírtak teljesülésének esetén, a támogatás-növekedés maximumának zárójelben való
feltüntetésével - az alábbiak szerint alakul:
Fejlesztés
típusa
A pályázó
szervezet fajtája

Alapkutatás
(1. komp)

Vállalkozások

100 %

Non-profit szervezetek

90 %

Alkalmazott
kutatás
(1. komp
2/B. komp.)
60 %
(95 %)
90 %

Kísérleti
fejlesztés
(1. komp)

Beruházás
(2/A. komp)

35%
(70 %)
90%

50%
90%

A 133/2004. (IV. 29.) számú Korm. 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.) Korm. rendelet 18. § - ában, , és Az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 91. §-ában foglaltak szerint folyósítható.

7. Általános feltételek és kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- adott pályázat megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §.-ának (2)
bekezdésében foglalt (cél) elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan, vagy
megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve az elnyert 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,
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- csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
- a pályázatában szereplı projektet nem a Közép-Dunántúli régióban szándékozik
megvalósítani.
- A konzorciumnak vállalnia kell, hogy a projekttel létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat
a támogatás eredeti céljának megfelelıen valósítja meg.

8. Támogatható tevékenységek
1. komponens
A komponens keretében az alábbi tevékenységekre igényelhetı támogatás:
 újszerő, az innovációs láncolatba alátámasztottan illeszthetı, kutatáson és/vagy
fejlesztésen, alapuló termék mintadarabjának elkészítése, szolgáltatás kidolgozása;
termékfejlesztés
 beszállítói célú innovatív termék elıállításához, illetve szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó technológiai fejlesztések;
 termékek, szolgáltatások vagy eljárások minıségének javítását célzó innovációs
tevékenység támogatása.
2. komponens A. alkomponens
Az alkomponens keretében az alábbi tevékenységekre igényelhetı támogatás. Az innovációs
láncba illeszthetı alkalmazott kutatási/fejlesztési eredmény elıállítására képes, K+F
tevékenységhez köthetı.
 K+F eszközök
 mőszerek,
 szoftver,
 technológiák,
 know-how,
 licensz
beszerzése támogatható.
2. komponens B. alkomponens
Az alkomponens keretében az alábbi, a partnerek közötti együttmőködést segítı
tevékenységekre igényelhetı támogatás:
 új típusú, közös tevékenység kialakítása, elıkészítése és beindítása;
 ipari parkok, logisztikai központok, innovációs központok és egyéb
háttérintézmények közötti közös információs rendszer és adatbázis kialakítása;
 az innováció térbeli terjedését katalizáló tevékenység, pl. kiadványok, médiatermékek komplex programok – nemzetközi jelentıséggel bíró és regionális szintő
konferenciák, kiállítások, elıadássorozatok, stb. – rendezése; szervezése (Erre a
támogatható tevékenységre csak közhasznú társaságok, közép- vagy felsıfokú oktatási
intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkezı nonprofit
kutatóhelyek, alapítványok, kamarai- és más érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek
konzorciumai, melyek projektjei a Közép-Dunántúli régió területén valósulnak meg!)
 partner közvetítı innovációs szolgáltató és tanácsadó hálózat kialakítása
nagyvállalatok és a potenciális beszállító vállalkozások között;
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speciális, innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása a régió kis- és
középvállalkozásai számára innovációs, technológiai, iparjogvédelmi, üzleti és
logisztikai kérdésekben;
kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz köthetı regionális tervezési dokumentumok
létrehozása; projektcsatorna-fejlesztés.

9. Az elszámolható költségek
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet mellékletében szereplı szabályok figyelembevételével az
elszámolható költségek az alábbiak:
1. komponens:
- Személyi juttatásként kizárólag az adott projektben 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, a támogatások 100%-áig számolhatók el.
- Külsı megbízásként kizárólag az adott projekthez igénybe vett szolgáltatások költségei, a
számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint, kevesebb, mint a támogatások 70%áig számolhatók el.
- Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése szerinti költségek (pl.
terembérlet), valamint a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülı
általános költségek (pl. rezsihányad, irodaszerek, kommunikációs költség, stb.). együttesen a
mőködési célú támogatások maximum 5%-ának erejéig számolhatóak el.
- Tárgyi eszköz beszerzésként a kutatás és fejlesztéssel összefüggı eszközbeszerzés szükséges
irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai
szerint, kevesebb, mint a támogatások 50 %-áig számolhatók el.
- 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 szempontból- csak akkor vehetı
figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettıl vásárolta), kevesebb, mint a támogatások
50%-áig számolható el.
- A projekt irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások és munkaadót
terhelı járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora
(konzorciumvezetı intézmény/vállalat) jogosult az általa kapott támogatás kevesebb, mint
3%-áig.
Vállalkozások a fentiek közül csak a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket
számolhatják el!
2. komponens, A alkomponens:
Vállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén a 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 8.
pontjának e) bekezdése szerint az elszámolható költségek köre:
- a tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licencek,
szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k a számviteli törvény 47-48. §-ai
és 51. §-a szerinti bekerülési értéke, amelyen belül az egész üzemre vonatkozó
licencek, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k (a továbbiakban:
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-

-

támogatásban részesíthetı immateriális javak) bekerülési értéke nem haladhatja meg a
tárgyi eszközök bekerülési értékének 25%-át. A kis- és középvállalkozások
beruházásaira az elız_ekben leírt 25%-os korlátozás nem vonatkozik;
a támogatásban részesíthet_ immateriális javaknak a beruházási támogatásban
részesül_ területhez kell kapcsolódniuk, a kedvezményezett beruházó tehát kizárólag
Magyarországon, adott esetben a régióban jogosult felhasználni azokat, illetve az
eszközöknek legalább öt évig Magyarországon, adott esetben a régióban kell
maradniuk;
a támogatásban részesíthetı immateriális javakra még különösen a következı
feltételeknek kell teljesülniük: amortizálható eszközökként szerepelnek a vállalat
eszközei között és beszerzésük harmadik féltıl piaci körülmények között történik.
Amennyiben a támogatásban részesíthetı immateriális javakat vagy azok egy részét a
beruházó több, különbözı támogatási intenzitású régióban is használja, akkor a
támogatásban részesíthetı immateriális javak esetében a legalacsonyabb intenzitás
irányadó.

2. komponens, B alkomponens:
- Személyi juttatásként kizárólag az adott projektben 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, maximum a támogatások 100%-áig számolhatók
el.
- Külsı megbízásként kizárólag az adott projekthez igénybe vett szolgáltatások költségei, a
számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint, maximum a támogatások 70%-áig
számolhatók el.
- Tárgyi eszköz beszerzésként a kutatás és fejlesztéssel összefüggı eszközbeszerzés szükséges
irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai
szerint, kevesebb, mint a támogatások 50 %-áig számolhatók el.
- 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 szempontból- csak akkor vehetı
figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettıl vásárolta), maximum a támogatások 50%áig számolhatók el.
- A projekt irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások és munkaadót
terhelı járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora
(konzorciumvezetı intézmény/vállalat) jogosult az általa kapott támogatás legfeljebb 3%-áig.
Vállalkozások a fentiek közül csak a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket
számolhatják el!

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A pályázatokat a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlıség elvének betartásával
kezeljük.
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Formai ellenırzés:
A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) a pályázatot formai
szempontból ellenırzi. A formailag megfelelı projektjavaslatot nyilvántartásba veszi, a
formailag nem megfelelı projektjavaslatot pedig a további értékelési folyamatból kizárja. A
nyilvántartásba vételrıl, illetve a kizárásról a pályázót írásban értesíti.
Szakmai értékelés:
A tartalmi értékelés során a KDRIÜ két független regisztrált szakértı pénzügyi és szakmai
szempontból értékeli a pályázatot. Az értékelt pályázatok bírálatára Regionális Innovációs
Szakértıi Bizottságot hozott létre a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
(KDRFT 39/2005. (V.27.) számú Határozat). A Regionális Innovációs Szakértıi Bizottság
feladata az értékelt pályázatok rangsorolása, ajánlattételi sorrend felállítása a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak. A végleges sorrendet a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács hozza meg.
A benyújtott pályázatot, annak kiegészítéseit, valamint az ezek alapján kötendı támogatási
szerzıdést, és annak teljesítésére vonatkozó egyéb adatokat az KDRFT és a nevében eljárók
üzleti titokként kezelik.

11. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerzıdésben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezettıl a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda az alábbi adatokat kéri.
1. komponens
 elıkészített új termék illetve korszerő technológia bevezetés száma;
 bevezetett új termékek, illetve korszerő technológiák száma;
 támogatott minıségügyi fejlesztések száma;
 elkészített mintadarab, nullszéria száma
 elıkészített projektjavaslatok száma.
2. komponens A. alkomponens
 a támogatással beszerzett eszközök értéke és száma;
 a támogatással beszerzett licenszek értéke és száma;
 a támogatott K+F szervezetek száma.
2. komponens B. alkomponens
 újonnan létrejövı, integrált, nyilvános információs rendszerek / szolgáltatások száma;
 bevezetett új típusú, közös tevékenységek száma;
 az ipari parkok innovációs és logisztikai központok közötti közös információs
rendszer és adatbázis létrejötte, jellemzık: résztvevı intézmények száma;
 közös marketing termékek, tevékenységek száma: pl. kiadványok, tájékoztató
fórumok;
 elıkészített fejlesztések száma;
 elkészített fejlesztési tervdokumentumok száma, projektadatbázisok nagysága.
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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.

12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti minden
oldalon szignált („E” jellel jelölve) és 1 – az eredetivel megegyezı – 2 másolati
példányban („M1” és „M2” jellel jelölve), a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CDmellékletet 1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a
következı címre kell benyújtani:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25 – Technika-Háza
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betőjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
KD_INTEG_06-xxxxxxxx
Vagy
KD_INFRA_06-xxxxxxxx
Vagy
KD_MANAG_06-xxxxxxxx
ahol „xxxxxxxx” helyébe a pályamő nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati őrlap [11a]
mezı).
A beadási határidı:
2006. szeptember 15.
A pályázó a pályázat átvételérıl átvételi elismervényt kap.
A beadási határidı betartását az átvételi elismervény kelte igazolja. A határidın túl beérkezett
pályázatok a KDRFÜ felbontatlanul visszaküldi.
A pályázati kiírás és a pályázati egységcsomag megtekinthetı és letölthetı az Interneten: a
www.kdriu.hu és a www.kdrfu.hu honlapon. A pályázati csomag összeállításával az útmutató
külön fejezetben foglalkozik.
A kitöltött pályázati őrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2006@kutatas.hu> címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges feltételt.
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