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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a
továbbiakban Atv.), valamint a kutatás-fejlesztésr l és a technológiai innovációról szóló 2004.
évi CXXXIV törvénnyel (a továbbiakban KFItv) összhangban, az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) által összeállított, és a Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanács (KTIT) által elfogadott javaslatok alapján a Nemzeti Kutatási és
Technológiai

Hivatal

(NKTH)

nevében

a

Kutatás-fejlesztési

Pályázati

és

Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) meghirdeti a „Baross Gábor Program Regionális
Innovációs Fejlesztések” témakörében az alábbi pályázatot.

1. A támogatás célja
A pályázat átfogó célja a régió gazdasági versenyképességének javítása a
gazdaságfejlesztésben az innováció kiemelt prioritásként való kezelésével, a regionális
innovációs rendszer szerepl inek összekapcsolásával és meger sítésével, valamint a régió
bekapcsolásával a nemzeti és nemzetközi innovációs rendszerekbe.
A támogatás felhasználásának az innovációt, azaz új tudás, technológiák, termékek vagy
szolgáltatások bevezetését, illetve már létez, technológiák, termékek vagy szolgáltatások
továbbfejlesztését, tulajdonságainak és versenyképességének, azaz hatékonyságának és
jövedelmez,ségének javítását kell szolgálnia.
A pályázati kiírás keretében az alábbi programokra lehet pályázatot benyújtani.
NORITEN-1

NORITEN-2
NORITEN-3

NORITEN-4

NORITEN-5

A regionális mérési- és min ségbiztosítási hálózat keretében a termel és
szolgáltató vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységéhez könnyen elérhet ,
akkreditált mér bázisok rendszerének kialakítása, mér eszközökkel való
ellátására, az elektronikus formában történ kapcsolódás feltételeinek
megteremtésére.
A régió vállalkozásainál, intézményeiben, kutató helyein meglév m0szerpark
innovációs célú, vállalkozások versenyképességét támogató kihasználásának
ösztönzése.
A közép-, és fels oktatási intézményekben tanuló fiatalok K+F és innovációs
tevékenységhez köt d elméleti- és gyakorlati oktatásának fejlesztése (ehhez
kapcsolódó tananyagfejlesztés), az interszektoriális kutatói mobilitás
el segítése, az oktatási intézmények, valamint a vállalkozások között
innovációs hídképz szervezetek, módszerek, eljárások kialakítása.
A kis- és középvállalkozások szintjén meglév emberi er forrás és
menedzsment módszerek, komplex, K+F és innováció orientált fejlesztése
feln ttképzési, továbbképzési programok keretében, a technológiai innovációs
fejlesztések megalapozása, a modern innováció menedzsment ismeretek
átadása érdekében. Vállalkozások termelékenységi és min ségi fejl désének
el segítése technológiai innováció révén.
A régió vállalatainak hálózatba szervez dését, beszállítói partnerkapcsolatok
el segítését, az intelligens – magas hozzáadott értékkel bíró – gazdaság
feltételeinek megteremtését biztosító felmérések, benchmarking elemzések,
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NORITEN-6

NORITEN-7

projekt javaslatok elkészítését igényl
végfelhasználók támogatása,
vállalkozások
együttm0ködését,
hálózatosodását,
szövetségalkotását
összefogó és generáló tevékenységet végz szervezetek támogatása.
A régió K+F és innovációs tevékenységének célirányos bemutatása és
népszer0sítése. Ennek keretében nemzetközi konferenciák és tanulmányutak
szervezése, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel, innovációs
kerekasztal, legújabb tudományos eredményeket bemutató kiállítások,
mintaprojektek, tanulmányi versenyek, az innovációs tevékenységhez és
annak feltétel-biztosításához kapcsolódó programok, média rendezvények.
A vállalkozások és K+F intézmények alkalmazás orientált, kooperációs
kutatási, fejlesztési tevékenységének támogatása, amely új, innovatív,
verseny- és/vagy exportképes termékek, vagy a termékek el állításához
kapcsolódó technológiák kidolgozását, prototípusok el állítási lehet ségének
tervezését, fejlesztését, csúcstechnológiák alkalmazásához kapcsolódó
beruházásokat, mér eszköz beszerzéseket valamint alkalmazásorientált
innovációs vagy K+F szolgáltatások biztosítási lehet ségének megteremtését,
fejlesztését vagy ezen tevékenységek ellátását tervez induló (spin-off)
vállalkozások támogatását jelenti.

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkit0zéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal programonként az
alábbi összegeket biztosítja:
NORITEN-1
NORITEN-2
NORITEN-3
NORITEN-4
NORITEN-5
NORITEN-6

NORITEN-7

40 MFt-ot, azaz Negyvenmillió Ft
50 MFt-ot, azaz Ötvenmillió Ft
40 MFt-ot, azaz Negyvenmillió Ft
20 MFt-ot, azaz Húszmillió Ft
19 MFt-ot, azaz Tizenkilencmillió Ft
33 MFt-ot, azaz Harminchárommillió Ft
A keretösszeg az alábbi megbontásnak megfelel en pályázható:
- konferencia és tanulmányutak szervezésére rendelkezésre álló
keretösszeg: 6 millió Ft.
- konferenciákon és tanulmányutakon való részvétel támogatására
rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió Ft.
- egyéb, a kiírásban szerepl célok esetén rendelkezésre álló keretösszeg:
20 millió Ft.
500 MFt-ot, azaz Ötszázmillió Ft

A 2005. évben pozitív módon elbírált, és szerz désileg lekötött források felhasználására 12,
illetve 24 hónap áll a pályázó rendelkezésére az 5. ponttal összhangban.
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3. A támogatásban részesül, pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma:
NORITEN-1
NORITEN-2
NORITEN-3
NORITEN-4
NORITEN-5
NORITEN-6
NORITEN-7

5 db
26 db
3 db
6 db
3 db
36 db
52 db

A támogatási cél keretében várhatóan a fenti táblázat szerinti projekt részesül majd
támogatásban. Ez a szám indikatív jelleg0, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás
függvényében, lehet kevesebb, illetve több is.

4. A támogatásra jogosultak köre
NORITEN-1

NORITEN-2

NORITEN-3

NORITEN-4

NORITEN-5

A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez jogi személyiség0 vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, közép- vagy
fels fokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkez
nonprofit kutatóhelyek, alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai.
A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez jogi személyiség0 vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, közép- vagy
fels fokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkez
nonprofit kutatóhelyek, alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai, melynek minden
esetben (a konkrét alkalmazást el segít en) legalább egy gazdasági társaság is
tagja kell, hogy legyen.
A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez közhasznú társaságok, közép- vagy fels fokú oktatási
intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkez nonprofit
alapítványok, kamarai- és más érdekképviseleti szervezetek, szakmai
szövetségek, valamint ezek által alkotott konzorciumok.
A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez és oktatási tevékenységet is végz jogi személyiség0
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok, közhasznú
társaságok, közép- vagy fels fokú oktatási intézmények, költségvetési vagy
jogi személyiséggel rendelkez nonprofit alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai.
A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez jogi személyiség0 vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, közép- vagy
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NORITEN-6

NORITEN-7

fels fokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkez nonprofit kutató helyek, alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai.
A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez jogi személyiség0 vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, közép- vagy
fels fokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkez nonprofit alapítványok, kamarai- és más érdekképviseleti
szervezetek, vagy ezek konzorciumai.
A támogatásra jogosultak köre: a régióban bejegyzett székhellyel vagy
telephellyel rendelkez jogi személyiség0 vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, közép- vagy
fels fokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkez nonprofit kutató helyek, alapítványok, kamarai- és más
érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai.

Konzorciumi pályázat esetén konzorcium m0ködéséért a konzorciumvezet a felel s. A
konzorciumvezet jogait és kötelezettségeit a támogatási szerz dés rögzíti. A hatékony
együttm0ködés biztosítása érdekében a konzorciumi tagok száma lehet ség szerint 5-nél ne
legyen több. Ha mégis több tag részvétele szükséges és indokolt, akkor azokat
alvállalkozóként javasoljuk bevonni a projekt végrehajtásába.

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend támogatás.
A támogatás futamideje: minden pályázat esetében legfeljebb 24 hónap, kivéve a NORITEN6 pályázatot, ahol ez 12 hónap. A projekttel kapcsolatos tevékenység lehetséges kezdési
id pontja a pályázat benyújtását követ munkanap. Pénzügyi elszámolásra a saját forrás
terhére a pályázat benyújtásától, a támogatás terhére a pozitív döntés napjától van mód. (Az
elszámolásra benyújtott számlák kiállítási dátumának ezen id pontokat követ eknek kell
lenniük.) A támogatás felhasználására rendelkezésre álló id a pozitív döntés id pontjától
számított 24 hónap, melynek záró id pontja a 24. hónap utolsó napja, kivéve a NORITEN-6
pályázatot, ahol ezek az id tartamok 12 hónapot jelentenek.

6. A támogatás mértéke
A támogatás az elszámolható költségek teljes körére kiterjed.
A projektenként igényelhet támogatás minimális és maximális összege:
Minimális (ezer Ft.)
Maximális (ezer Ft.)
NORITEN-1
5.000
20.000
NORITEN-2
1.000
25.000
NORITEN-3
8.000
40.000
NORITEN-4
2.000
20.000
NORITEN-5
5.000
19.000
NORITEN-6
500
5.000
NORITEN-7
5.000
100.000
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A pályázat résztvev i a 133/2004.(IV.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
munkaszakaszonként el leget igényelhetnek a támogatásból. Az el leg nagysága – a
költségvetési szervek kivételével – a projekt teljes futamidejére megítélt támogatás 90%-ig
terjedhet, az utolsó 10% csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló után folyósítható. Az
egyes el legrészek munkaszakaszonként nem haladhatják meg ezen id szakra elfogadott
támogatás mértékét.
Vállalkozások esetében
A NORITEN-1 program keretében vállalkozásoknak nyújtott támogatás beruházási típusú
támogatásnak min sül, ebben az esetben a projektnél a támogatás maximuma a projekt ráes
elszámolható összes költségének legfeljebb 50%-a lehet, amely a 85/2004. (IV.19.) Korm.
rendelet 30.§ (2) bekezdése szerint kis- és középvállalkozások esetén 15 %-kal növelhet . A
133/2004 (IV.29.) Korm. rendelet melléklete 3. pontja szerint a beruházás összköltségének
25%-át a vállalkozás saját forrásból finanszírozza, amelybe az államháztartás alrendszereib l
kapott támogatás nem számítható bele. A támogatásban részesül köteles a beruházással
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelel en 5 évig folyamatosan
fenntartani és m0ködtetni.
Beruházási támogatás csak új telephely létesítéséhez kapcsolódó, vagy meglév telephely
b vítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak beszerzéséhez, vagy
a termékben, a szolgáltatásban, vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvet változást
hozó tevékenységhez (ésszer0sítés, diverzifikálás, vagy korszer0sítés útján) nyújtható, így
szinten tartás nem finanszírozható.
A NORITEN-3; NORITEN-4; NORITEN-7; programok keretében nyújtott támogatások a
133/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet értelmében kutatás-fejlesztési támogatásnak
min sülnek. Ennek megfelel en:
Alkalmazott kutatás esetén a támogatás maximuma a projekt ráes elszámolható összes
költségének 60%-a, kísérleti fejlesztés esetén 35%-a lehet, amely értékek növelhet k a
133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint:
1. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok
esetén 15 százalékponttal,
2. kis- és középvállalkozások esetén 10 százalékponttal,
3. nemzetközi együttm0ködési projekt esetében 10 százalékponttal.
A támogatás maximuma azonban nem haladhatja meg a projekt ráes elszámolható összes
költsége tekintetében alkalmazott kutatás esetében a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetében az
50%-ot.
A program keretében alapkutatás nem támogatható.
A pályázatnak az innováció, a technológiai innováció, valamint a kutatás-fejlesztés céljait kell
szolgálnia, ezért a projekt költségvetésén belül a beruházási típusú költségek (számvitelr l
szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (3) bekezdése szerint) legfeljebb 50%-os mértéket érhetnek el.
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A NORITEN-2; NORITEN-5; NORITEN-6 programok esetében a támogatás csekély összeg7
un. „de minimis” támogatásnak min sül és a rá vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerz dés
87. és 88. cikkének a csekély összeg0 támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK
bizottsági rendelet tartalmazza. Ezen jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási
ágazatban tevékenyked vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehet igénybe a
mez gazdasági, illetve halászati termékek el állításához, feldolgozásához vagy azok
értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import
áruk helyett hazai áru használatától függ támogatások esetében.
A támogatáshoz saját er nem feltétlenül szükséges. A csekély összeg0 támogatás jogcímén
egy vállalkozás számára három év alatt nyújtott támogatások jelenértéke nem haladhatja meg
a százezer eurónak megfelel forint összeget. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról,
hogy a támogatás odaítélését megel z három évben mekkora összeg0 csekély összeg0
támogatásban részesült. A nyilatkozat az NKTH (www.nkth.gov.hu) és a KPI
„Nyilatkozat a „de minimis” támogatás
(www.kutatas.hu) honlapokról letölthet
igénybevételér l” cím0 dokumentum kitöltését és a pályázathoz való csatolását jelenti.
Jogi személyiség7 non-profit szervezetek és költségvetési intézmények esetében
A támogatás maximuma a projekt ráes elszámolható összes költségének az alábbi táblázat
szerinti mértéke:
NORITEN-1
NORITEN-3
NORITEN-4
NORITEN-7

75%
90%
90%
80%

A NORITEN-1 program keretén belül a beruházás típusú költségek az összes költség 75%-át
nem haladhatja meg, és a beruházási költségeken belül az épületek és helyiségek
kialakításának, átalakításának, felújításának vagy fejlesztési költségei nem haladhatják meg a
25%-os mértéket.
Ha a támogatott költségvetési szerv, vagy jogi személyiséggel rendelkez intézménye, illetve
jogi személyiség0 non-profit szervezet, akkor a juttatás nem min sül az Európai Közösséget
létrehozó Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatásnak.
A NORITEN-2; NORITEN-5; NORITEN-6 programok esetében a költségvetési szervekre és
a jogi személyiség0 non-profit szervezetekre is a vállalkozásoknál rögzített rendelkezések az
irányadóak.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- a pályázatában szerepl projektet nem az Észak-Magyarországi régióban szándékozik
megvalósítani,
- 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.
8

§.-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.

8. Támogatható tevékenységek
NORITEN-1

NORITEN-2

NORITEN-3

a. vállalkozások által hozzáférhet mérésügyi szolgáltató pontok kialakítása
b. telepítend mér berendezések fogadási feltételeinek kialakítása
c. mér berendezések m0ködtetésének infrastrukturális feltételeinek
megteremtése
d. mérésügyi szolgáltató pontok hálózatba kapcsolási feltételeinek biztosítása
(preferált az elektronikus forma)
e. küls
felhasználóknak a szolgáltatási pontokban elhelyezett
mér eszközökhöz való csatlakozási feltételeinek kialakítása (preferált az
elektronikus forma)
f. a hálózat m0ködtetési és adminisztrációs eszközeinek biztosítása
g. a mér hálózat min ségbiztosítási szempontok szerinti akkreditációja
h. mérésügyi szolgáltatások dokumentált igényéhez kapcsolható mér eszköz
beszerzés
i. mér eszközök hitelesítési feltételeinek biztosítása
j. a hálózat kialakításához, a min ségbiztosításhoz kapcsolódó oktatás
biztosítása
Vállalkozások csak a h. pontban megjelölt tevékenységekhez igényelhetnek
támogatást (eszközök és immateriális javak beszerzéséhez)!
a. mér eszközök - specifikumokat tartalmazó - adatbázisának kialakítása
b. a régióban fellelhet mér eszközök azonosítása és regisztrációja
c. a regisztrált mér eszközök adatbázisának feltöltése, aktualizálása
d. a regisztrált mér eszközök körér l információs rendszer kialakítása és
folyamatos megjelentetése a potenciális felhasználók felé
e. a gyártó- és szolgáltató vállalatok részér l a mér eszközökhöz való
hozzáférés rendszerének kialakítása
a. innovációhoz kapcsolódó tantárgyblokkokból álló képzési struktúra
kialakítása
b. innovációhoz kapcsolódó tantárgyblokkok oktatási anyagának kidolgozása,
és oktatása, innovációs e-learning tananyagok kifejlesztése
c. innovációhoz kapcsolódó tantárgyblokkok oktatása
d. oktatási- és szakképz intézmények és gyakorlati lehet séget biztosító
vállalkozások, kutató intézetek, érdekképviseleti és non-profit
szervezetek együttm0ködése
e. az innováció gyakorlati alkalmazhatóságának módszertani kidolgozása, a
vállalatoknál minta érték0 bevezetése
f. új módszerek, kísérleti eljárások bevezetése
g. az interszektoriális kutatói mobilitás el segítése
h. oktatási- és szakképz intézmények valamint a tanulókat és hallgatókat
alkalmazó vállalkozások közötti hídképz funkció-, rendszer-, vagy
szolgáltatás kialakítása
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NORITEN-4

NORITEN-5

NORITEN-6

NORITEN-7

i.
kutatóintézeti szakemberek bekapcsolása az oktatási tevékenységbe
Vállalkozások esetében csak a kutatás-fejlesztési tevékenységek
támogathatóak
a. feln tt- és posztgraduális képzéshez kapcsolódó komplex program
megvalósítása, amely magába foglalja az innovációs, innovációs
menedzsment, termelékenység- és min ségfejlesztési blokkjaihoz
tananyag fejlesztését, és a vállalati szakemberek innovációs, innovációs
menedzsment, termelékenység és min ségfejlesztési témakör0
továbbképzési programjait
b. e-learning tananyagok kifejlesztése
c. a vállalati versenyképesség er södését célzó képzést kiegészít
tevékenységek
d. kutatóintézeti szakemberek bekapcsolása az oktatási tevékenységbe
e. feln tt- és posztgraduális képzési programok min ségbiztosítása
f. innováció és technológiai tanácsadó hálózat kialakítása
Vállalkozások esetében csak a kutatás-fejlesztési tevékenységek
támogathatóak
a. kis- és középvállalati mintaklaszter létrehozása
b. mintaklaszterek logisztikai és informatikai tevékenységének támogatása
c. innovatív m0szaki fejlesztési tevékenység a beszállítói hálózathoz való
csatlakozás érdekében
d. hálózati és beszállítói kapcsolatrendszereket generáló non-profit szervezet
létrehozása és m0ködtetése
e. vállalatok növekedési potenciáljának, hálózatba szervez désének,
beszállítói partnerkapcsolatainak el segítését célzó felmérések,
benchmarking elemzések, kapcsolódó projekt javaslatok és programok,
akciótervek készítése
a. írott és elektronikus médiában való tematikus megjelenés
b. írott és elektronikus médiaanyagok összeállítása, képi formátumok
kidolgozása
c. egyéb, az innovációhoz köthet médiarendezvények
d. nemzetközi tanulmányutak szervezése
e nemzetközi tanulmányutakon való részvétel
f. innovációs fórumok szervezése
g. innovációs szakkiállítások szervezése, kiállításon való részvétel
h. innovációhoz köthet tanulmányi versenyek szervezése
i. innovációhoz köt d
szakkiadványok, a nagyközönségnek szóló
ismeretterjeszt , tudatosító és szóróanyagok készítése, szerkesztése,
megjelentetése
K+F és technológiai innovációs projekthez kapcsolódóan az alábbi
tevékenységek támogathatók:
a. új, innovatív, verseny- és exportképes termék-, technológia-, és rendszer
fejlesztése
b. prototípusok el állítása, a prototípusok el állításához használható
készülékek, szerszámok tervezése, gyártása
c. új szimulációs, teszt módszerek kifejlesztése, alkalmazása
d. csúcstechnológiai eljárások átvétele, alkalmazása, az alkalmazáshoz
kapcsolódó feltételrendszerek megteremtése, és továbbfejlesztése
e. termék- és technológiafejlesztéshez kapcsolódó mér eszközök beszerzése,
üzembe állítása
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f.

know-how megszerzése, K+F szolgáltatások igénybevétele (pl.:
technológiai háttérszolgáltatás, akkreditáció, innovációs marketing,
technológiai tanácsadás, újdonság- és szabadalomkutatás, szabadalmi
és mintaoltalmi bejegyeztetés, stb.).Szabadalmi és mintaoltalmi
bejegyeztetés vállalkozás esetében nem támogatható!
g. a tudás- és technológia-intenzív kezd (start-up) és hasznosító (spin-off)
vállalkozások kezdeti innovációs feladatainak támogatása
Vállalkozások esetében csak a kutatás-fejlesztési tevékenységek
támogathatóak

9. Finanszírozás és elszámolható költségek
A pályázatok finanszírozásának lebonyolítását a KPI végzi, az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség szakmai igazolását követ en. A finanszírozás feltételeit a
támogatási szerz dés tartalmazza. A támogatás a támogatási szerz désben rögzített pénzügyi
és id beli ütemezésben vehet igénybe. A támogatás a költségterv alapján teljesítés- és
forrásarányosan használható fel.
Elszámolható költségek
a. Személyi juttatások NORITEN-2, -3, -4, -5, -6, -7 esetében
A pályázat végrehajtásában részt vev személyek részére kifizetett személyi jeleg0
ráfordítások a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)
79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint. Konzorciumi pályázat esetében a konzorcium
irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások és a munkaadót terhel
járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora (megvalósító
pályázó, vagy konzorciumvezet intézmény/vállalat) jogosult az általa kapott támogatás
legfeljebb 3%-ig.
b. Munkaadót terhel járulékok NORITEN-2, -3, -4, -5, -6, -7 esetében
A személyi jelleg0 ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhel
számviteli törvény 79.§-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján.

bérjárulékok a

c. Dologi kiadások NORITEN-2, -3, -4, -5, -6, -7 esetében
A pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült vásárolt készletek, szakmai anyagok,
szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakért i szolgáltatások, konzultációk,
tanácsadások, min sítések, mérések, stb.) költségei a számviteli törvény 78. §-a szerint. 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
közm0díjak, telefondíj, el fizetéses mobiltelefondíj (feltölt kártya nem számolható el!),
internet el fizetési 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 5 – 5
% - át.
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Pályázatírással kapcsolatos tevékenység és költségei nem támogathatók
d. Immateriális javak NORITEN -3, -4, -7 esetében
A pályázati cél megvalósításához szükséges immateriális javak (szoftver, szoftverlicenc,
know-how) beszerzésének költségei a számviteli törvény 47., 48., 51. §-aiban megállapított
szabályok alapján. (A számviteli törvény 25. §.(7) bekezdése szerint szellemi termékek
bekerülési értéke – támogatási szempontból – csak akkor vehet figyelembe, ha azokat a
pályázó más szervezett l vásárolta.)
e. Tárgyi eszközök, gépek, berendezések NORITEN -7 esetében
A pályázati cél megvalósításához szükséges tudományos eszközök, m0szerek, berendezések
és felszerelések beszerzésének költségei a számviteli törvény 47.,48., 51.§-ai szerint.
NORITEN-1 esetében:
A tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licencek, szabadalmazott és
nem szabadalmazott know-how-k a számviteli törvény 47-48. §-ai és az 51. §-a szerinti
bekerülési értéke, amelyen belül az egész üzemre vonatkozó licencek, szabadalmazott és nem
szabadalmazott know-how-k bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök
bekerülési értékének 25%-át. A kis- és középvállalkozások beruházásaira az el z ekben leírt
25%-os korlátozás nem vonatkozik.
Az ÁFA törvény 38. § (1) bekezdése a) pontja szerint a pályázó (adóalany) az egyes
beszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzésire vonatkozóan a nem
támogatott hányad erejéig érvényesítheti adólevonási jogát. Ebb l következ en az Alapból
juttatott támogatásra jutó el zetesen felszámított ÁFA nem vonható le. Ezért a költségterv
összeállításánál a kért támogatás terhére tervezett költségeknek tartalmazniuk kell a le nem
vonható ÁFA-t is.
Ha viszont a pályázó nem alanya az ÁFA-nak, (vagy alanya, de kizárólag tárgyi adómentes
tevékenységet végez, ezért nem illeti meg a levonási jog) akkor nem csak a támogatásra,
hanem a saját forrás felhasználására tervezett költségeket is bruttó módon kell tartalmaznia a
költségtervnek

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
Ha a pályázat formailag rendben van, az Ügynökség befogadó levélben értesíti a pályázót, és
ezt követ en kerül sor a pályázat szakmai értékelésére.
Szakmai értékelés:
A formai szempontból megfelel pályázatokat két küls független szakért értékeli az alábbi
szempontrendszer alapján.
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A. a projekt innováció tartalma (0-20 pont),
B. a projekt szakmai, m0szaki megvalósíthatósága (0-30 pont),
C. az el irányzott beszerzések, megbízások illetve szolgáltatások indokoltsága, tervezett
költségeinek realitása (0-30 pont),
D. az innováció társadalmi/gazdasági jelent sége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a
szakterület, illetve a régió gazdasága szempontjából (0-20 pont).
A pályázatokra maximálisan 100 pont adható. A támogatás feltétele, hogy az összpontszám
elérje a 75-öt, illetve minden értékelési szempont esetében el kell érni az adott szempontra
adható maximális pontszám felét.

11. A célok számszer7sítésére 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.
NORITEN-1

NORITEN-2

NORITEN-3

NORITEN-4

NORITEN-5

-

megvalósított szolgáltatási pontok száma
hálózatba kapcsolt szolgáltatási pontok száma
mérésügyi szolgáltatást igénybe vev szervezetek száma
a pályázat során beszerzésre került eszközök száma
a beszerzett eszközök kihasználtsági mutatószáma
a szolgáltatásból származó bevételek nagysága
a fejlesztés által generált új munkahelyek száma
adatbázisba bevont mér eszközök száma
kialakított adatbázisok száma
információs rendszert igénybe vev szervezetek száma
a pályázat során beszerzésre került eszközök száma
a beszerzett eszközök kihasználtsági mutatószáma
a szolgáltatásból származó bevételek nagysága
a fejlesztés által generált új munkahelyek száma
újonnan kialakított tantárgyak száma
beindított képzések száma
befejezett képzések száma
beiskolázott hallgatók száma
oktatást eredményesen elvégzett hallgatók száma
kidolgozott új eljárások, módszerek száma
létrehozott hídképz rendszerek, szolgáltatások száma
kifejlesztésre kerül tananyagblokkok száma
a tanfolyamokra beiskolázottak száma
oktatást eredménnyel befejez k száma
létrehozott tanácsadói hálózat száma
a létrehozott tanácsadói hálózat kiterjedése
kifejlesztett e-learning tananyagblokkok száma
min ségbiztosítási rendszerbe bevont képzési programok száma
létrehozott mintaklaszter száma
beszállítói hálózathoz csatlakozott vállalkozások száma
létrehozott hálózatgeneráló szervezetek száma
elkészült felmérések és elemzések száma
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NORITEN-6

NORITEN-7

-

írott és elektronikus médiában való megjelenések száma
összeállított írott és elektronikus médiaanyagok száma
megrendezésre került médiarendezvények száma
médiarendezvényen résztvev k száma
nemzetközi tanulmányutak száma
nemzetközi tanulmányutakon való résztvev k száma
megszervezett innovációs fórumok száma
megrendezett innovációs kiállítások száma
kiállításon való résztvev k száma
innovációhoz köthet tanulmányi versenyek száma
tanulmányi versenybe bekapcsolódók száma
megjelentetett kiadványok száma
bejelentett tudományos, m0szaki eredmények száma
kifejlesztett termék, technológia, és rendszer száma
kifejlesztett termék, technológia, és rendszer nyilvántartásba vételi
értéke
alkalmazott új szimulációs és teszt módszerek száma
megvalósított beruházási érték
a projekt keretében beszerzett eszközök száma
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

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési
célokat szolgálnak, el segítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai
tervezést.
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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:
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
3529 Miskolc, Csabai kapu 37.
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat és a pályam0 bet0jeles azonosítóját:
EM_ITEN_1…EM_ITEN_7-xxxxxxxx,
ahol
„xxxxxxxx” helyébe a pályam0 nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati 0rlap
[11a] mez ).
Végs, beadási határid,: 2005. november 30. 16 óra
A kitöltött Pályázati Grlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
alap2005@kutatas.hu címre.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan részei a Pályázati Útmutatók (egyéni és
konzorciális pályázókra vonatkozóan), ezek együtt tartalmazzák a pályázathoz
szükséges összes feltételt.
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