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1. A támogatás célja
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban: Atv.)
összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatásfejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) a Baross Gábor Program keretében a Dél-alföldi
Régióban meghirdeti a Regionális Innovációs Fejlesztések Programcsomag pályázatát a
kutatás-fejlesztési hálózatok kialakításának támogatására.

A tematikus hálózatok kialakításával a Dél-alföldi Régió céljai közé tartozik egy regionális
agrármodernizációs gy/r/ létrehozása, ezzel a mez gazdaság technológiai hátterének
modernizációja, a min ségellen rzési rendszerbe „beszállító” integrátorok tagjainak
(kistermel k, stermel k stb.) versenyképességének javítása, nemzetközi piacra jutásuk
el segítése. További cél a megújuló energia és környezettechnológiai területen egy regionális
technológiai transzfer hálózat kialakítása, amely támogatja a KKV-k m/ködését és új cégek
létrehozását segíti el . A Régió termálklaszter létrehozásával kívánja összehangolni a termálkincs
hasznosításával összefügg innovációs feladatokat, valamint a gépipari és technológia-fejlesztési
innovációs hálózat létrejöttének ösztönzésével az ipar technológiai fejl désének, a legmodernebb
m/szaki, technológiai megoldások alkalmazásának el segítésére törekszik.
A pályázat témakörei:
1) Regionális élelmiszer min/ségbiztosítási és bioélelmiszer el/állítási hálózat
A legújabb kutatási eredmények adaptálása és alkalmazó hasznosítása a regionális bioipar
fejl dése érdekében. Kísérleti mikroprojektek lebonyolítása egy, a Regionális Fejlesztési Tanács
által támogatott regionális élelmiszerbiztonsági központ vezetésével a termékpálya-követés
elfogadása és teljes kör/ kiterjesztése érdekében.
2) Környezet- és megújuló energia regionális technológiai transzfer hálózat létrehozása
A hazai innováció regionális hálózatának kiépül intézményrendszerébe illeszked Regionális
Technológiai Transzfer Hálózat létrehozása a környezet- és megújuló energia területen. A hálózat
az innováció komplex rendszerén belül a környezetvédelemben és a megújuló energiaforrások
fenntartható fejlesztésében, felhasználásában érdekelt és érintett vállalkozások, K+F intézmények
egyetemi tudásközpontok, akadémiai és vállalati kutatóhelyek közötti együttm/ködést hivatott
el segíteni és szervezni.
3) Innovációs és Szolgáltatás-fejlesztési Hálózat kialakítása a régió termálvízkincsének
fenntartható hasznosítása érdekében
A Dél-alföldi Régióban egyszerre vannak jelen a térség termálvíz-kincsét hasznosító
vállalkozások (termálfürd k), valamint az egyetemeken, kutatóintézetekben komoly kutatói
kapacitás áll rendelkezésre ezen a tématerületen. Az adottságok tehát rendelkezésre állnak a
régióban egy európai szinten is versenyképes kutatás-fejlesztési hálózat kiépítéséhez, amely
összefogja a termálvíz hasznosításában, kiaknázásában érintett szervezeteket (a kutatói és a
hasznosítói oldalon egyaránt), illetve regionális szinten összehangolja a fejlesztési terveket és
akciókat. A kialakítandó együttm/ködési hálózat keretében hatékonyabbá tehet ek az egyes
szervezetek által jelenleg végzett szolgáltatások, illetve el segíthet , hogy a kutatási eredmények
gyakorlati hasznosítása a jelenleginél gyorsabban és zökken menetesebben történhessen.
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4) Gépipari és technológia-fejlesztési innovációs hálózat létrehozása
A gépipari technológia-fejlesztési innovációs hálózat össze kívánja fogni a Dél-alföldi Régióban
a m/szaki, technológiai innováció iránt elkötelezett szakmai szervezeteket és vállalkozásokat. A
hálózat tagjai között lehetnek egyetemek, kutatóintézetek, innovációs szolgáltatást nyújtó
vállalkozások és az ipar valamely ágazatában tevékenyked vállalkozások. Kivételt képeznek ez
alól a hajóépítési és hajójavítási ágazatban tevékenyked vállalkozások. A hálózat tagjainak
közrem/ködésével összegy/jthet ek a Dél-alföldi Régió legversenyképesebb ipari ágazatának
aktuális helyzetére vonatkozó információk, majd erre alapozva konkrét technológia-fejlesztési
projektek fogalmazhatók meg (pl. a csomagolás-technika, pótlólagos automatizálás, m/anyag
feldolgozás, anyag és energiatakarékos technológiák, megújuló energiaforrások hasznosításának
eszközei alkalmazási területein). A gépipari hálózat szervezéséhez kapcsolódóan néhány
szakterületen klaszterek, hálózatok kialakítása is megvalósítható, amelyek az innovációs
fejlesztések közös el készítése és megszervezése mellett a régió gazdasági szerkezetében is
meghonosíthatják a hatékony szervezeti megoldásokat. A vállalkozások szorosan együttm/köd
hálózatai jó partnerei lehetnek a helyi kutató intézeteknek, egyetemeknek közös K+F projektek
elindításához is (pl. a nano-technológia automatizálás alkalmazási területein).

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkit/zéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
500 MFt-ot, azaz ötszázmillió Ft-ot biztosít.

3. A támogatásban részesül/ pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 5 – 25 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
1. témakör:
A Dél-alföldi Régióban bejegyzett jogi személyiség/ non-profit szervezet által vezetett
konzorciumok, amelyeknek tagjai lehetnek fels oktatási intézmények, kutatóintézetek,
innovációs szolgáltatást nyújtó vállalkozások, agrár- és élelmiszeriparban tevékenyked
vállalkozások, szakmai civil szervezetek. A konzorcium tagjainak székhellyel vagy telephellyel
kell rendelkezniük a régióban, és vállalniuk kell, hogy a projektet a régióban lev székhelyen
vagy telephelyen valósítják meg.
2. témakör:
A Dél-alföldi Régióban bejegyzett jogi személyiség/ non-profit szervezet által vezetett
konzorciumok, amelyeknek tagjai lehetnek fels oktatási intézmények, kutatóintézetek,
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innovációs szolgáltatást nyújtó vállalkozások, környezeti és energetikai iparban is tevékenyked
vállalkozások, szakmai civil szervezetek. A konzorcium tagjainak székhellyel vagy telephellyel
kell rendelkezniük a régióban, és vállalniuk kell, hogy a projektet a régióban lev székhelyen
vagy telephelyen valósítják meg.
3. témakör:
A Dél-alföldi Régióban bejegyzett jogi személyiség/ non-profit szervezet által vezetett
konzorciumok, amelyeknek tagjai lehetnek fels oktatási intézmények, kutatóintézetek,
innovációs szolgáltatást nyújtó vállalkozások, egészségügyben vagy turisztikai iparban
tevékenyked vállalkozások, szakmai civil szervezetek. A konzorcium tagjainak székhellyel vagy
telephellyel kell rendelkezniük a régióban, és vállalniuk kell, hogy a projektet a régióban lev
székhelyen vagy telephelyen valósítják meg.
4. témakör:
A Dél-alföldi Régióban bejegyzett jogi személyiség/ szervezet, vállalkozás által vezetett
konzorciumok, amelyeknek tagjai lehetnek fels oktatási intézmények, kutatóintézetek,
innovációs szolgáltatást nyújtó vállalkozások, ipari ágazatban tevékenyked vállalkozások,
szakmai civil szervezetek. A konzorcium tagjainak székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkezniük a régióban, és vállalniuk kell, hogy a projektet a régióban lev székhelyen vagy
telephelyen valósítják meg.
A konzorciumok maximum 5 tagból állhatnak.

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24
hónap.
A támogatás jogcíme az Atv. 8. § (1) bekezdésének a) és c) pontja.

6. A támogatás mértéke
A támogatás kutatás-fejlesztési támogatásnak, illetve csekély összeg/ (de minimis) támogatásnak
min sül. A projektenként igényelhet támogatás minimális összege 20 millió Ft, maximális
összege 100 millió Ft.
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiség/ non-profit szervezet esetében a
projekt ráes elszámolható összes költségének 100 %-a.
A támogatás maximuma kis-és középvállalkozások részére kutatás-fejlesztési támogatás esetében
a projekt ráes elszámolható összes költségének 45 %-a, de minimis támogatás esetében 100 %-a.
A fennmaradó részt saját vagy egyéb forrásból kell biztosítani.
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A támogatás maximuma nagyvállalkozások részére a kutatás-fejlesztési támogatás esetében a
projekt ráes elszámolható összes költségének 35 %-a, de minimis támogatás esetében 100 %. A
fennmaradó részt saját vagy egyéb forrásból kell biztosítani.
Az Atv, 8. §. (1) bek. c) pontja szerinti jogcímen elnyert támogatás csekély összeg/
támogatásnak min sül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerz dés 87. és 88.
cikkének a csekély összeg/ (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely
forrásból, csekély összeg/ támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelel forintösszeget. Ezen a
jogcímen nem nyújtható támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés I. számú
mellékletében felsorolt termékek el állításával, feldolgozásával, vagy értékesítésével kapcsolatos
tevékenységekhez. Így nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenyked
vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehet igénybe mez gazdasági illetve halászati
termékek el állításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import hazai árukkal való kiváltásához. A
kedvezményezettnek a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerz dés
megkötését megel z három évben mekkora összeg/ csekély összeg/ támogatásban részesült.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- cs deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
- a jelen pályázat kihirdetését megel z en a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(továbbiakban Alap) vagy az Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban Atv.) 16. §.ának (2) bekezdésében foglalt (cél)el irányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályázatban
valótlan vagy megtéveszt adatot szolgáltatott, illetve a támogathatónak ítélt pályázat alapján
kötött szerz dést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette,
- 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
- az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) el irányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik
- csekély összeg/ (de minimis) támogatás esetén, aki elérte a három év vonatkozásában az
100 000 € de minimis támogatást.

8. Támogatható tevékenységek
-

A kutatói szféra és a gazdasági hasznosítók közötti kapcsolatkialakítás (közös K+F
tevékenységek megindítása) – K+F támogatás.
A hálózathoz kapcsolódó technológiai centrumok kialakításának el készítése, valamint
megvalósítási koncepciók kidolgozása a régióbeli helyszínekre vonatkozóan, és a
centrumok létrehozása – de minimis támogatás.
Min ségi szolgáltatások fejlesztését támogató összehangolt (hálózatos jelleg<) marketing
akciók - de minimis támogatás.
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-

-

-

Tanácsadás és információszolgáltatás a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiában
foglalt intézkedések szakmai támogatása érdekében, különös tekintettel régióbeli klaszterek
megalakításának el segítésére:
- célzott, értékelhet szakmai és tudományos információk nyújtása a piaci szerepl k,
befektet k, a szakmai és civil szervezetek számára az innovatív eljárások
beazonosításához, illetve kiválasztásához – de minimis támogatás;
- kommunikációs kiadványok és tájékoztató el adások, rendezvények a különféle civil
szervezetek, a média, valamint az érintett szakmai, régiópolitikai célcsoportok és országos
szervek számára– de minimis támogatás.
Szakért/i tevékenység a logisztika, marketing, valamint m<szaki, technológiai jelleg<
szolgáltatások és a hálózatok m<ködtetésével kapcsolatos (szakterület-specifikus)
szolgáltatások területén (csak szolgáltatás létesítéséhez, illetve támogatott innovációs
projekt esetében az igénybevételéhez nyújtható támogatás, a fenntartáshoz nem) – de minimis
támogatás.
Szakért/i tevékenység a biológiai, biotechnológiai, orvosi, egészségügyi technológiai
szolgáltatások területén (csak szolgáltatás létesítéséhez, illetve támogatott innovációs
projekt esetében az igénybevételéhez nyújtható támogatás, a fenntartáshoz nem) – de minimis
támogatás.

Egy pályázatban csak egy témakörre lehet pályázni. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

9. Az elszámolható költségek
a) Hálózatépítés jogcímen az alábbi költségeket lehet elszámolni:
- Személyi juttatások: a projektmenedzsment személyi jelleg/ ráfordításai a számvitelr l szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. §-ának (1)-(3) bekezdése szerint.
- Munkaadókat terhel járulékok: a tervezett személyi jelleg/ ráfordítások alapján megállapított
bérjárulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.)
számviteli törvény 79. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján.
- Dologi kiadások az alább felsorolt hálózatépítési feladatokhoz kapcsolódóan a számviteli
törvény 78. §-a szerint számolhatók el:
- a hálózatok kialakításához szükséges megbízások, alvállalkozói megbízások, szakért i
szolgáltatások, konzultációk, tanácsadások, min sítések, mérések, vizsgálatok
igénybevételének költségei;
- a hálózat témájához kapcsolódó, kutatási-fejlesztési eredményeket demonstráló hazai és
nemzetközi rendezvények (szeminárium, konferencia), és egyéb események szervezési,
lebonyolítási költségei, vagy ezeken való részvétel költségei (részvételi díj, utazási és
szállásköltség);
- szakmai anyagok beszerzésének költségei (könyvek, folyóiratok, egyéb írott és
elektronikus kiadványok);
- szakmai kiadványok elkészítésének díja;
- akkreditált auditor megbízási díja;
- a pályázatírás költségei nem számolhatók el!
A fenti költségekhez vállalkozások de minimis támogatást vehetnek igénybe!
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b) Kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos költségek
- Személyi juttatásként kizárólag az adott K+F projektben részt vev k személyi jelleg/
ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelr l szóló 2000. évi C. tv.
(a továbbiakban: számviteli tv. ) 79.§-a szerint,
- Küls megbízásként kizárólag az adott K+F projekthez igénybe vett szolgáltatások költségei a
számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint,
- Tárgyi eszköz beszerzésként a kutatáshoz szükséges technikai eszközök, berendezések
beszerzésének költsége (nem támogatható: építés, valamint az irodák felszerelése irodai és
informatikai eszközökkel) a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint (projektenként 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 vezet nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül általános
költségek (pl. rezsihányad, irodaszerek, kommunikációs költség, stb.) együttesen konzorciumi
tagonként az elszámolható költségek maximum 5 %-ának erejéig számolhatóak el.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A formai szempontból megfelel nek talált javaslatok értékelésének szempontjai és az adható
pontszámok a következ k:
A a projekt innovációtartalma (0-30 pont),
B a projekt szakmai, m/szaki megvalósíthatósága (0-30 pont),
C az el irányzott beszerzések, megbízások illetve szolgáltatások indokoltsága, tervezett
költségeinek realitása (0-20 pont),
D az innováció társadalmi/gazdasági jelent sége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a
szakterület, illetve a régió gazdasága szempontjából (0-20 pont).
A pályam/re maximálisan 100 pont adható. A pályam/ támogatásához szükséges minimális
összpontszám: 50, és emellett minden értékelési szempont esetében el kell érni az adott
szempontra adható maximális pontszám felét.

11. A célok számszer<sítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett l a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
az alábbi adatokat kéri.
•
•
•
•
•
•

A bejelentett tudományos, m/szaki eredmények száma.
A támogatott projektekhez kapcsolódó további közvetlen K+F, innovációs ráfordítás.
Bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál.
Létrehozott munkahelyek száma.
Meg rzött munkahelyek száma.
Foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma.
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Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat
szolgálnak, el segítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.
A projekt szakmai megvalósításának ellen rzése a pályázat munkatervében vállalt tevékenységek
alapján történik, amelynek kidolgozásához javasoljuk a Pályázati Útmutatóban szerepl részletes
elbírálási szempontrendszer figyelembevételét.

12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 3 másolati
példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1 példányban – zárt
csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következ címre kell benyújtani:
DARFT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6720 Szeged Kígyó u. 4.
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat és a pályam/ bet/jeles azonosítóját:
DA_HALO_05- xxxxxxxx
ahol
•

„xxxxxxxx” helyébe a pályam/ nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati /rlap [11a]
mez ).

Beadási határid/: 2005. november 30. 16.00 óra
A kitöltött pályázati <rlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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