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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. számú törvény (Tv.) 1. számú melléklet
XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2. cím; valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény és rendeletei alapján Regionális innováció
elősegítésére pályázatot hirdet a Közép-magyarországi régióban.
A 2006. évi rendelkezésre álló keret 873,7 millió Ft.
A támogatás célja: A regionális innováció elősegítése.
E cél elérése érdekében az alábbi intézkedéseken belül igényelhető támogatás:
1. intézkedés

A vállalkozások összefogásának és innovativitásának ösztönzése

2. intézkedés

A felsőoktatási intézmények K+F és innovációs tevékenységének támogatása

3. intézkedés

Innovációt segítő szolgáltatások igénybevételének és innovatív ötletek
termékké válásának támogatása






Egy pályázó több pályázatot is beadhat (önálló pályázóként vagy konzorciumi tagként is).
Egy projektjavaslatra nem lehet több pályázatot benyújtani.
Egy pályázaton belül csak egy intézkedésre lehet pályázni.
Egy beruházásra csak egyszer adható támogatás.

Az előirányzat felhasználása vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:
 a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló
133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletet;
 a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvényt;
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt;
 az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvényt és módosításait;
 a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt és módosításait;
 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt;
 az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.).
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1. INTÉZKEDÉS
A VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEFOGÁSÁNAK
ÉS INNOVATIVITÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE

(KM_VALL_06)

1. Az intézkedés célja
A vállalkozások összefogásának és innovativitásának ösztönzése
2. A pályázók köre


Az I. tevékenység esetében: legalább három, de legfeljebb öt mikro- és/vagy kisvállalkozásból álló konzorcium, amely hivatalos képviselőként megválasztott konzorciumvezetővel rendelkezik.



A II. tevékenység esetében: mikro- és kisvállalkozások, valamint innovációs szolgáltatásokat biztosító, jogi személyiséggel rendelkező non-profit, vagy költségvetési intézmények/szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek
I. Több vállalkozás számára
a) közösen használható eszközök beszerzése (új, innovatív termék kifejlesztését,
szolgáltatás bevezetését lehetővé tevő eszközök) [BERUHÁZÁSI támogatás]
b) hazai közös marketing akciók végrehajtása, [DE MINIMIS támogatás]
c) közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása, [DE MINIMIS támogatás]
d) nemzetközi piacon való közös megjelenés támogatása, nemzetközi vásárokon való
részvétel megkönnyítése, nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése [DE
MINIMIS támogatás]
II. Új, innovatív termék kifejlesztését, szolgáltatás bevezetését lehetővé tevő eszközök beszerzése [BERUHÁZÁSI támogatás]
4. A projekt megvalósulásának ideje
Legfeljebb 24 hónap.
5. Indikatív pénzügyi keret
A rendelkezésre álló összeg az indikatív pályázati keretösszeg 45%-a, azaz ~393 millió Ft.
A projektenként igényelhető és nyújtható támogatás összege


Az I. a) és a II. tevékenység esetében:

legalább 5 millió, legfeljebb 50 millió Ft.



Az I. b), c) és d) tevékenység esetében:

legalább 1 millió, legfeljebb 10 millió Ft.

6. Az elnyerhető támogatás
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
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6.2. A támogatási intenzitás mértéke:
Az I. a) és II. pontban foglalt tevékenységekhez vállalkozások részére nyújtott támogatás
beruházási támogatásnak minősül.


Vállalkozások részére nyújtott beruházás támogatás esetén: legfeljebb 35%, mely az
alábbiak szerint növekedhet:
o kis- és középvállalkozások esetén +15% (azaz összesen 50%).

Az I. b-d) pontban foglalt tevékenységekhez vállalkozások részére nyújtott támogatás de
minimis támogatásnak minősül.


Vállalkozások részére nyújtott de minimis támogatás esetén: legfeljebb 35%, mely az
alábbiak szerint növekedhet:
o kis- és középvállalkozások esetén +15% (azaz összesen 50%).



Jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek vagy költségvetési intézmények
esetén: legfeljebb 80%.

6.3. Előleg kizárólag az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet alapján igényelhető.
6.4. A támogatás nyújtásának egyéb feltételei
Vállalkozások részére nyújtott beruházási támogatások esetén
- a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően
öt évig folyamatosan fenn kell tartani és működtetni kell;
- a beruházás összköltségének 25%-át saját forrásból kell finanszírozni, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. Ez az összeg rendelkezésre
kell, hogy álljon a pályázó bankszámláján, amit a számlavezető bank által hitelesített
bankszámlakivonattal köteles igazolni;
- beruházási célú támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak beszerzéséhez vagy a
termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartás nem finanszírozható.
- halászati tevékenységre beruházási támogatás nem nyújtható.
Vállalkozások részére nyújtott de minimis támogatások esetén
Az erre 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 (százezer) 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 áruk használatától függő
támogatások esetében. A Pályázónak/Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
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támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesült.
7. Elszámolható költségek
A pályázat benyújtását megelőző, a támogatott projekttel kapcsolatos tevékenységre költség
nem számolható el. A támogatás szempontjából figyelembe vehető költségeket a saját forrás
terhére a pályamű nyilvántartásba vételének napjától, a támogatás terhére a támogatás odaítélésének napjától lehet elszámolni.
De minimis támogatás esetén elszámolható költségek
Az I. b) és c) tevékenységeknél elszámolható költségek:
 Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
(számviteli tv.) 79.§-a szerint,
 Dologi kiadásként a pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült vásárolt készletek,
szakmai anyagok, szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértői szolgáltatások, konzultációk, tanácsadások, minősítések, mérések stb.) költségei a számviteli törvény 78. §-a
szerint számolhatók el,
 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 a
működési célú támogatások legfeljebb 3%-ának erejéig számolhatóak el. A projekt megvalósítására ténylegesen felmerült rezsi költségeket az önköltség-számítási szabályzatban
meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell
elszámolni. Rezsi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak,
telefondíj, előfizetéses mobiltelefondíj (feltöltőkártya nem számolható el!), internet előfizetési 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
3-3 %-át.
Az I. d) tevékenységnél elszámolható költségek:
 részvétellel kapcsolatos,
 utazási,
 szállítási és
 szállásköltségek.
Beruházási támogatás esetén elszámolható költségek
Az I. a) és a II. tevékenységeknél elszámolható költségek:
 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),

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges eszközök és irodatechnikai berendezések költsége
a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.

8. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerződésben rögzített módon és
gyakorisággal a Kedvezményezett köteles adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
8.1. Output indikátorok


Több vállalkozás által lebonyolított sikeres közös akciók (projektek) száma,



Egy akciót (projektet) végrehajtó vállalkozások száma,



A megvalósult oktatási programok száma,



Az oktatásban részt vettek száma,



Az oktatási napok száma,



Támogatás segítségével beszerzett eszközök száma,



stb.

8.2. Eredményindikátorok


A fajlagos termelési költségek csökkenése (%),



Éves bevétel növekedése (%),



Export-részarány növekedése a vállalatok bevételeiből (%),



Közös képzési projektekben résztvevők közül a sikeres vizsgát tettek aránya (%)



stb.
Figyelem!

A pályázás egyéb feltételeivel kapcsolatos további fontos tudnivalók jelen Pályázati felhívás
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK című fejezetében, valamint a PÁLYÁZATI
ÚTMUTATÓban találhatók!
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2. INTÉZKEDÉS
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK K+F ÉS INNOVÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

(KM_FOKT_06)

1. Az intézkedés célja
A felsőoktatási intézmények K+F és innovációs tevékenységének támogatása
2. A pályázók köre
 Felsőoktatási intézmények,
 Innovációs szolgáltatást nyújtó, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek,
melyek tevékenysége a felsőoktatási intézménnyel együttműködve valósul meg, vagy a
pályázati projektet felsőoktatási intézménnyel együttműködve valósítják meg.
3. Támogatható tevékenységek
a) Alkalmazott kutatás-fejlesztési és termékfejlesztési projektek támogatása a kultúra, a turizmus, az üzleti szolgáltatások, az alkony-gazdaság és a környezetvédelem szektorokban,
b) Tananyagfejlesztés, majd ennek alapján innovációs előadássorozat lebonyolítása legalább
két felsőoktatási intézményben, innovatív vállalkozás bevonásával,
c) Vállalati kutató-fejlesztő szakemberek felsőfokú innovációs képzésben való oktatói közreműködése óradíjának és közlekedési költségének térítése.
4. A projektek futamideje
Legfeljebb 24 hónap.
5. Indikatív pénzügyi keret
A rendelkezésre álló összeg az indikatív pályázati keretösszeg 15%-a, azaz ~131 millió Ft.
A projektenként igényelhető és nyújtható támogatás összege


Az a) tevékenység esetén:

legalább 3 millió, legfeljebb 40 millió Ft.



A b) tevékenység esetén:

legalább 0,5 millió, legfeljebb 5 millió Ft.



A c) tevékenység esetén:

legalább 0,1 millió, legfeljebb 3 millió Ft.

6. Az elnyerhető támogatás
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.2. A támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%.
6.3. Előleg kizárólag az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet alapján igényelhető.
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7. Elszámolható költségek
A pályázat benyújtását megelőző, a támogatott projekttel kapcsolatos tevékenységre költség
nem számolható el. A támogatás szempontjából figyelembe vehető költségeket a saját forrás
terhére a pályamű nyilvántartásba vételének napjától, a támogatás terhére a támogatás odaítélésének napjától lehet elszámolni.


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,



Dologi kiadásként a pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült vásárolt készletek,
szakmai anyagok, szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértői szolgáltatások, konzultációk, tanácsadások, minősítések, mérések stb.) költségei a számviteli törvény 78. §-a
szerint számolhatók el,



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 a
működési célú támogatások legfeljebb 5%-ának erejéig számolhatóak el. A projekt megvalósítására ténylegesen felmerült rezsi költségeket az önköltség-számítási szabályzatban
meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell
elszámolni. Rezsi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak,
telefondíj, előfizetéses mobiltelefondíj (feltöltőkártya nem számolható el!), internet előfizetési 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 az elnyert támogatás, valamint a saját forrás összegének 5-5 %-át.



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),



A b) tevékenység esetén tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges eszközök és irodatechnikai berendezések költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint projektenként a
projekt összköltségvetésének legfeljebb 15%-a lehet az eszközbeszerzés (a többi tevékenység esetén nincs ilyen korlátozás).

8. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerződésben rögzített módon és
gyakorisággal a Kedvezményezett köteles adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
8.1. Output indikátorok
 Támogatott K+F projektek száma,
 Kifejlesztett tananyagok száma,
 Megtartott innovációs előadássorozatok száma,
 Résztvevők száma az innovációs előadássorozatokon,
 stb.
8.2. Eredményindikátorok
Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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A támogatott K+F projektek eredményeképpen kifejlesztett termékek száma,
Az oktatási és vállalkozói szektor közt létrejött partnerségi kapcsolatok száma,
Kialakult munka- vagy egyéb partnerségi kapcsolat a felsőoktatási intézmény és a vállalkozások közt,
stb.

Figyelem!
A pályázás egyéb feltételeivel kapcsolatos további fontos tudnivalók jelen Pályázati felhívás
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK című fejezetében, valamint a PÁLYÁZATI
ÚTMUTATÓban találhatók!

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk

8

BAROSS GÁBOR KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM - 2006
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

3. INTÉZKEDÉS
INNOVÁCIÓT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
ÉS INNOVATÍV ÖTLETEK TERMÉKKÉ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

(KM_SZOL_06)
1. Az intézkedés célja

Innovációt segítő szolgáltatások igénybevételének és innovatív ötletek termékké válásának támogatása
2. A pályázók köre


Az a) tevékenység esetében: mikro- és kisvállalkozások, valamint belföldi lakhellyel
rendelkező természetes személyek.



A b) tevékenység esetében: spin-off vállalkozások (két évnél nem régebbi bejegyzésű),
illetve azon belföldi lakhellyel rendelkező természetes személyek, akik nyilatkoznak arról, hogy sikeres pályázat esetén a projekt keretében spin-off céget alapítanak.



A c) tevékenység esetében: inkubátorházakat, innovációs központokat és ipari parkokat
működtető, illetve ezekben az innovációs szolgáltatások nyújtásáért felelős szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek
a) K+F tevékenységhez, illetve termékfejlesztéshez kapcsolódó, innovációt segítő szolgáltatások (pl.: marketing, dizájn, kreatív tervezés; iparjogvédelmi, szabadalmi, pénzügyi tanácsadás, információs- és kommunikációs technológiák; fejlesztőmérnöki szolgáltatások stb.) igénybevételének [K+F támogatás] és szabadalom bejelentésének [DE
MINIMIS támogatás] támogatása;
b) Új, innovatív termékeket gyártó spin-off vállalkozások beruházásainak
[BERUHÁZÁSI támogatás] és alapításának [DE MINIMIS támogatás] támogatása a
kultúra, turizmus, üzleti szolgáltatások, az alkony-gazdaság és a környezetvédelem
szektorokhoz kapcsolódóan;
c) Inkubátorházak, innovációs központok és ipari parkok innovációs szolgáltatásainak
fejlesztése [elszámolható költségektől függően BERUHÁZÁSI és/vagy DE MINIMIS
támogatás] (az összes elszámolható költség legfeljebb 30%-a kerülhet ki a beruházási
költségek köréből. A többi költség de minimis jogcímen számolható el!).
4. A projektek futamideje
Legfeljebb 24 hónap.
5. Indikatív pénzügyi keret
A rendelkezésre álló összeg az indikatív pályázati keretösszeg 40%-a, azaz ~349 millió Ft.
A projektenként igényelhető és nyújtható támogatás összege
Az a) tevékenység esetén:

legalább 0,5 millió, legfeljebb 5 millió Ft.

A b) tevékenység esetén:

legalább 5 millió, legfeljebb 40 millió Ft.

A c) tevékenység esetén:

legalább 1 millió, legfeljebb 10 millió Ft.

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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6. Az elnyerhető támogatás
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.2.A támogatási intenzitás mértéke:
Az a) pontban foglalt tevékenységekhez vállalkozások részére nyújtott támogatás – szabadalom bejelentésének támogatása kivételével – K+F támogatásnak minősül.


Vállalkozások részére nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás esetén: legfeljebb 35%,
mely az alábbiak szerint növekedhet:
o kis- és középvállalkozások esetén +10% (azaz összesen: 45%).

A b) és c) pontban foglalt tevékenységekhez vállalkozások részére nyújtott támogatás beruházási támogatásnak minősül (kivéve, ami de minimis támogatásnak minősül):


Vállalkozások részére nyújtott beruházási támogatás esetén: legfeljebb 35%, mely az
alábbiak szerint növekedhet:
o kis- és középvállalkozások esetén +15% (azaz összesen: 50%).

A b) és c) pontban foglalt tevékenységekhez vállalkozások részére nyújtott támogatás (kivéve, ami beruházási támogatásnak minősül), valamint az a) pontban megjelölt szabadalom-bejelentés de minimis támogatásnak minősül:


Vállalkozások részére nyújtott de minimis támogatás esetén: legfeljebb 35%, mely az
alábbiak szerint növekedhet:
o kis- és középvállalkozások esetén +10% (azaz összesen: 45%)



3.1.

Jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek vagy költségvetési intézmények
esetén: legfeljebb 80%.

6.3. Előleg kizárólag az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.
29.) Korm. rendelet alapján igényelhető.

6.4. Egyéb feltételek:
Vállalkozások részére nyújtott K+F támogatások esetén
- 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, interneten cikkek megjelentetése)
Vállalkozások részére nyújtott beruházási támogatások esetén
- a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően
öt évig folyamatosan fenntartani és működtetni;
- a beruházás összköltségének 25%-át saját forrásból finanszírozni, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. Ez az összeg rendelkezésre
kell hogy álljon a pályázó bankszámláján, amit a számlavezető bank által hitelesített bankszámlakivonattal köteles igazolni;
- beruházási célú támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak beszerzéséhez vagy a

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartás nem finanszírozható.
- halászati tevékenységre beruházási támogatás nem nyújtható.
Vállalkozások részére nyújtott de minimis támogatások esetén
Az erre 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 (százezer) 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 helyet hazai áru használatától függő
támogatások esetében. A Pályázónak/Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült.
7. Elszámolható költségek
A pályázat benyújtását megelőző, a támogatott projekttel kapcsolatos tevékenységre költség
nem számolható el. A támogatás szempontjából figyelembe vehető költségeket a saját forrás
terhére a pályamű nyilvántartásba vételének napjától, a támogatás terhére a támogatás odaítélésének napjától lehet elszámolni.
7.1. Az a) tevékenység keretében a „vállalkozások K+F tevékenységéhez, illetve termékfejlesztéshez kapcsolódó, innovációt segítő szolgáltatások” esetében az alábbi K+F jellegű költségek számolhatók el, amennyiben azok valóban a K+F tevékenységhez kapcsolódnak (lásd
még a 133/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet mellékletének 8/a pontját!):


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,



Dologi kiadásként a pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült vásárolt készletek,
szakmai anyagok, szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértői szolgáltatások,
konzultációk, tanácsadások, minősítések, mérések stb.) költségei a számviteli törvény
78. §-a szerint számolhatók el,



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 a működési célú támogatások legfeljebb 5%-ának erejéig számolhatóak el.
A projekt megvalósítására ténylegesen felmerült rezsi költségeket az önköltségszámítási szabályzatban meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell elszámolni. Rezsi költségek között kell elszámolni: a
számlával dokumentált közműdíjak, telefondíj, előfizetéses mobiltelefondíj
(feltöltőkártya nem számolható el!), internet előfizetési díj, üzemanyag költség, postai
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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 az elnyert támogatás, valamint a saját forrás
összegének 5–5 %-át.


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 szempontbólcsak akkor vehető figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettől vásárolta),



Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges eszközök és irodatechnikai berendezések
költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.

7.2. Az a) tevékenységen belül a „szabadalom bejegyzéséhez”, a b) tevékenységen belül a
„spin-off vállalkozások alapításához” (beruházásaihoz nem!), valamint a c) tevékenységen
belül az alábbi csekély összegű (ún. de minimis) támogatásból finanszírozható költségek
számolhatók el:


Szabadalom-bejegyzés elismerhető költségei:
- A szellemi tulajdonjog vizsgálatának költségei (újdonságvizsgálat, javaslat a szellemi tulajdon megfelelő védelmére);
- A megfelelő védelem megszerzése menedzselésének költségei.
Ezek belföldi szabadalmi bejelentéseknél elsősorban:
- Bejelentések képviselete, benyújtása;
- Bejelentések ügyintézése az engedélyezésig;
- Óradíjban számlázandó munkák (Szabadalmi bejelentés részletes kidolgozása; Érdemi hivatali határozat kiértesítése kommentárral; A leírás és az igénypontok átdolgozása; Érdemi hivatali határozat megválaszolása).



Spin-off vállalkozás alapításának elismerhető költségei: tanácsadás (pl. jogi), közjegyzői (pl. apport esetében) és vállalkozás-vezetési (menedzsment) szolgáltatások
igénybevételének díjai, illeték, bejegyzési költségek, közzétételi díj.



Inkubátorházak, innovációs központok és ipari parkok innovációs szolgáltatásainak
fejlesztése elismerhető költségei: A szolgáltatást nyújtó szakember(ek) (a cég alkalmazottja / megbízási vagy munkaszerződéssel megbízott munkatárs) díjazása és ennek járulékai, a szolgáltatás marketingje (eszközök alkalmazása és marketingakciók végrehajtása), valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra kiépítésének
költségei.

7.3. A b) tevékenységen belül a „spin-off vállalkozások beruházásaihoz” (alapításhoz nem!),
valamint a c) tevékenységen belül az alábbi beruházási költségek számolhatók el (lásd még a
133/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet mellékletének 8/e pontját!):


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 szempontbólcsak akkor vehető figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettől vásárolta),



Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges eszközök és irodatechnikai berendezések
költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.

7.4. Csak a c) tevékenységre vonatkozó szabályok továbbá:

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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FIGYELEM! A c) tevékenységen belül az összes elszámolható költség
legfeljebb 30%-a kerülhet ki a beruházási költségek köréből (7.3. pontban meghatározottak). A többi költség de minimis jogcímen számolható el!

8. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerződésben rögzített módon és
gyakorisággal a Kedvezményezett köteles adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
8.1. Output indikátorok


Támogatás segítségével igénybevett szolgáltatások értéke,



Támogatott vállalkozások száma,



Támogatás igénybevételével bejelentett szabadalmak száma,



stb.

8.2. Eredményindikátorok


Támogatás segítségével kifejlesztett/szabadalmazott termékek és szolgáltatások száma,



Támogatás segítségével kifejlesztett/szabadalmazott termékekre és szolgáltatásokra
alapuló új vállalkozások száma,



A támogatásban részesített vállalkozások profitnövekedése (%),



stb.
Figyelem!

A pályázás egyéb feltételeivel kapcsolatos további fontos tudnivalók jelen Pályázati felhívás
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK című fejezetében, valamint a PÁLYÁZATI
ÚTMUTATÓban találhatók!
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ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Nem nyújtható támogatás, ha


a projekt nem kizárólag a Közép-magyarországi régió területén (Budapest és Pest
megye közigazgatási területe) valósul meg;



a pályázat a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett fejlesztéshez kér támogatást;



a pályázó a benyújtott projektjavaslat pályázói körébe nem tartozik bele, illetve a
támogatásra nem jogosult;



a pályázat a pályázati felhívásban megjelölt céloknak és feltételeknek nem felel meg,
vagy nem lehet egyértelműen beazonosítani, hogy melyik intézkedésre pályáznak.

2. Formai értékelés
2.1.Benyújtásukat követően a pályázatokat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács munkaszervezete, a Pro Régió Kht. formailag ellenőrzi. A pályázat érdemi
vizsgálat nélkül formai okból elutasításra kerül, ha:
 a pályázat a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett fejlesztéshez kér támogatást;
 a pályázatot rossz helyre/címre (lásd később!) vagy a beadási határidő után adták be
(vitás esetben a határidő betartását a pályázat postai feladását tanúsító tértivevénnyel
kell igazolni);
 a pályázatot nem lehet egyértelműen beazonosítani, hogy melyik intézkedésre és azon
belül melyik tevékenységre pályázik;
 a pályázó nem csatolta a kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat (ld.: Pályázati Útmutató) és az Adatlap a támogatási döntésről c. dokumentumot;
 a pályázó nem csatolta a kitöltött pályázati űrlapot vagy azt kézzel töltötte ki, illetve
másik pályázati űrlapot használt;
 a pályázó nem cégszerűen írta alá a Pályázati Űrlapot, a nyilatkozatokat és az
’Adatlap a támogatási döntésről’-t;
 a pályázat bizonyíthatóan valótlan adatokat tartalmaz;
 a pályázó nem szignálta a pályázat összes oldalát;
 a pályázó nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz vagy vele
szemben valamely jogszabályban vagy jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);
 a projekt nem kizárólag vagy nem teljes egészében a Közép-magyarországi régió területén (Budapest és Pest megye közigazgatási területe) valósul meg;
 a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően vagy határidőn túl teljesítette;
 a Pályázati Útmutató Kizáró okok pontja alatti kritériumoknak nem tesz eleget.
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Az egyéb formai hibákat tartalmazó projektjavaslatokat benyújtó pályázatókat a Pro
Régió Kht. levélben hiánypótlásra szólítja fel, amire a hiánypótlás kézhezvételétől
számított legfeljebb 5 munkanapos határidővel van lehetőségük. A hiánypótlásokat
kizárólag postai úton küldhetik meg a Pro Régió Kht. 16. pontban szereplő címére.
2.2.Az egyszeri hiánypótlási felszólításnak határidőn belül maradéktalanul eleget nem tevő, valamint a nem megfelelően vagy késve hiánypótolt pályázatokat a Tanács formai
okokból elutasítja.
3. A pályázat elbírálása
3.1.

Előnyt jelenthet az elbírálás során, ha


a pályázat térségi szemléletet érvényesít,



a fejlesztési pályázat külön jogszabályban meghatározott eljárás alapján elfogadott,
a régió, a megye és a kistérség területfejlesztési koncepciójába és programjába,
Budapest Főváros esetében a településfejlesztési koncepciókba illeszkedik, illetve
megfelel a Közép-magyarországi régió Regionális Innovációs Stratégiájának1. Egy
adott fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás.

3.2.

A pályázat befogadásának és érdemi bírálatra bocsátásának előfeltétele a pályázat
formai követelményeinek maradéktalan teljesítése. Mivel a pályázat benyújtása nem
jelenti automatikusan annak befogadását is, a hiánypótlás szükségességéről - a pályázat
beérkezését követően írásbeli értesítést küldünk. A pályázat befogadás időpontjának a
pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezése időpontját kell tekinteni. A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetén a befogadás időpontjának a hiánypótlás maradéktalan teljesítését kell tekinteni.

3.3.

Értékelési szempontrendszer
A befogadott pályázatok szakmai bírálata az alábbi szempontrendszer szerint történik:
A) A projekt innovációtartalma (0-30 pont)
Az innovációtartalom megítélésénél a következő kérdésekre keresik a választ a pályázatban:
 Mennyire támasztja alá a pályázó piaci, illetve szakterületi összehasonlítással az
elérendő cél újdonságtartalmát?
 Mi a pályázó, illetve a projekt célja? Piackövetés, piacbefolyásolás vagy új piaci
szegmens megteremtése? Ezen a skálán az utóbbira adható a legmagasabb pontszám.
 Meglévő eljárás, termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztéséről van szó, vagy a pályázó új eljárás, termék vagy szolgáltatás kifejlesztését célozza? Az utóbbi esetben
adható magasabb pontszám.
 Milyen mértékű hozzáadott értéket eredményez az innováció? A magasabb hozzáadott érték (abszolút értékben vagy %-ban) magasabb pontszámot jelent.

1

A fontosabb regionális szintű dokumentumok elérhetők a www.kozpontiregio.hu honlap
Dokumentumtár menüpontjában.
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B) A projekt szakmai, műszaki megvalósíthatósága (0-30 pont)
A megvalósíthatóság megítélésénél a pályázatban az alábbi kérdésekre keresik a választ:
 Szakmai szempontból reális-e a projekt célkitűzése?
 Rendelkezik-e a pályázó a megvalósításhoz szükséges szakmai felkészültséggel, s
ha nem, milyen felkészültségű közreműködők vagy alvállalkozók bevonását tervezi a projekt megvalósításába?
 Mennyiben állnak rendelkezésre a projekt megvalósításának tárgyi feltételei, illetve
a hiányzókat hogyan tervezik biztosítani?
Előnyös, ha a pályázat már eleve tartalmaz megvalósíthatósági tanulmányt vagy elemzést.
C) Az előirányzott beszerzések, megbízások, illetve szolgáltatások indokoltsága,
tervezett költségeinek realitása (0-20 pont)
Ennek megítélésénél a pályázatban az alábbi kérdésekre keresik a választ:
 Valóban a projekt célkitűzés elérését szolgálja-e azon feladatok megoldása, amelyekhez a pályázó támogatást szándékozik igénybe venni?
 Reálisak-e a beszerzés, illetve a megbízás költségei, amihez a támogatást igénylik?
 Összhangban vannak-e a feladatok a tervezett költségekkel?
D) Az innováció társadalmi/gazdasági jelentősége a vállalkozás, a vállalkozói kör,
a szakterület, illetve a régió gazdasága szempontjából (0-20 pont)
Az innováció társadalmi/gazdasági jelentőségének megítélésekor az alábbi kérdésekre
keresik a választ a pályázatban:
 Reálisan várható, felkelthető vagy kialakítható piaci igényre épül-e a projektjavaslat?
 Bemutatja-e a pályázat az ötlet gazdasági hasznosítására vonatkozó elképzeléseket?
 Kimutatható-e gazdasági eredmény?
 Milyen mértékben támaszkodik a projekt megvalósítása a régió tudásbázisára?
 Milyen mértékben támaszkodik a projekt megvalósítása a régióban fellelhető innovációs szolgáltatásokra?
 Milyen mértékben támaszkodik a kooperációs kapcsolatokra az innováció eredményén létrejövő vállalkozás vagy üzletág a régión belül?
 Létrehoz-e, vagy megőriz-e munkahelyeket a projekt eredményén létrejövő vállalkozás vagy üzletág?
 Milyen mértékben egészség-kímélő az innováció eredményeként létrejött technológia, termék vagy szolgáltatás előállítása, illetve működtetése?
 Milyen mértékben erőforrás-kímélő az innováció eredményeként létrejött technológia, termék vagy szolgáltatás előállítása, illetve működtetése?
 Milyen mértékben környezet-kímélő az innováció eredményeként létrejött technológia, termék vagy szolgáltatás előállítása, illetve működtetése?
 Hozzájárul-e a projekt a régió számára fontos társadalmi problémák kezeléséhez
vagy megoldásához (pl. életminőség, közegészség, közbiztonság, esélyegyenlőség)?

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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4. Döntés
4.1.A beérkezett pályázatok támogatásáról a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács dönt.
4.2.A támogatási döntésről a Tanács írásban értesíti az érintett pályázót.
4.3.A nyertes pályázók nevét, a megítélt támogatás célját, mértékét és a megvalósulás helyét a Tanács a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi saját internetes honlapján (www.kozpontiregio.hu).
4.4.A Tanács határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
4.5.Amennyiben a Tanács a rendelkezésre álló forrás teljes összegéről döntést hozott, a
pályázati felhívást, illetve a pályázatok befogadását (a pályázati felhívás közzétételével azonos módon) felfüggeszti.
5. Szerződéskötés
A projektjavaslat elfogadása esetén a támogató a pályázónak, az értesítés kézhezvételétől
számított 60 napig érvényes szerződéskötési ajánlatot tesz. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő 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. Minden egyéb kérdésben az Ámr. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
6. A pályázati egységcsomag
A pályázati egységcsomag tartalmazza a Pályázati Felhívást, a Pályázati Űrlapot és mellékleteit, valamint a Pályázati Útmutatót, valamint a nyilatkozatokat.
A pályázati felhívás és az összes szükséges dokumentum (mint pályázati egységcsomag) letölthető a www.kozpontiregio.hu honlapról.
Csak az a pályázat felel meg a formai követelményeknek, amelyik tartalmazza a megfelelően kitöltött Pályázati Űrlapot, a kötelezően csatolandó mellékleteket, illetve melynek
minden oldala szignóval van ellátva, a megfelelő helyeken cégszerűen aláírt és összefűzött.
7. A pályázat benyújtása


A pályázatot négy, egyenként összefűzött példányban (egy eredeti + három másolat),
egy csomagba csomagolva kell benyújtani, melynek tartalma:


Első példány: teljes eredeti példány (azaz minden mellékletet tartalmaz, eredeti dokumentumokkal és aláírásokkal ellátott, címlapja jobb felső sarkában “E” jellel
megjelölt);



Három további példány: teljes másolati példány (azaz az eredeti példány hiánytalan
és azonos módon összefűzött fénymásolata, címlapja jobb felső sarkában “M” jellel
megjelölt);

Mi TQM alapú minőségi rendszerben dolgozunk
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A pályázatba fűzött adatlapokat és a nyilatkozatokat elektronikus adathordozón
(CD-n, melyen feltüntetésre kerül a pályázó neve, a pályázat címe, valamint a
KMRFT-INNO/2006 jel) is be kell nyújtani.



A csomagra kérjük ráírni a pályázat intézkedés szerinti azonosítóját:
KM_VALL_06
KM_FOKT_06
KM_SZOLG_06



A pályázatokat csak és kizárólag postai úton, zárt borítékban, PÁLYÁZAT felirattal és tértivevénnyel ellátva, legkésőbb a beadási határidő napján postára adva lehet benyújtani. (Futárszolgálattal küldött pályázatokat nem veszünk át.)
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.
(Pro Régió Ügynökség)
1146 Budapest, Hermina út 17. III. emelet



A benyújtás dátuma a pályázati csomag borítóján lévő postabélyegző (és a
tértivevényen látható feladás) dátuma.



A pályázat beérkezése nem azonos a pályázat befogadásával!

A pályázatok benyújtása a meghirdetést követően folyamatos.
A beadási határidő:
2006. október 27. (péntek)



A fenti határidőig beérkezett és befogadott pályázatokról a Tanács várhatóan 2006.
decemberi ülésén dönt.

A pályázatok összeállításához szükség esetén felvilágosítás a Pro Régió Ügynökségnél az
(1) 471-8955-ös telefonszámon kérhető.
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