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Bevezetés

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban:
Atv.) 8. § (6) bekezdése alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban:
Hivatal) nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban: KPI) a Közép-Magyarországi régióban pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására.
Az Alap tárgyévi kiadási el8irányzatának 25 %-át regionális innovációs célokra kell felhasználni. Ezen pénzeszköz Közép-magyarországi régióba delegált részének pályázati úton és az
Alap jogcímeivel összhangban történ8 felhasználására a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) tett javaslatot, melyet a Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanács (továbbiakban KTIT) 2005. május 18-i ülésén jóváhagyott. A regionális
innovációs fejlesztések programcsomagjának neve Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program, s a Közép-Magyarországi Régióban három intézkedésben valósul
meg.
A pályázat lebonyolítását Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Titkársága
végzi.
A pályázat hivatalosan azon a napon lesz közzétéve, amikor a Közép-Magyarországi régió területén lév8 megyei napilapokban megjelenik a pályázati kiírás.
A támogatás igénybevételével kapcsolatban els8sorban a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezelésér8l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak az
irányadók, egyéb kérdésekben pedig az Államháztartás mHködési rendjér8l szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni, valamint a pályázat kapcsán tekintettel kell
lenni az Európai Közösséget létrehozó Szerz8dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképr8l szóló 85/2004. (IV.
19.) Korm. rendelet soraira.
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1. intézkedés
A vállalkozások összefogásának és
innovativitásának ösztönzése
(KM_VALL_05)
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1. A támogatás célja
A KKV-k hálózatalkotási kedvének javítása, a hálózatosodásban rejl8 elméleti el8nyök gyakorlati eredményekre váltásával. A vállalkozások innovációs kedvének növelése.
Az intézkedés els8sorban a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Stratégia alábbi céljainak elérését szolgálja:
Az információáramlás és az együttmHködés javítása
A vállalatközi kapcsolatok javítása
A KKV-k egymással való együttmHködésének javítása
A vállalkozások fejlesztésre, innovációra való ösztönzése, motiválása

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitHzéseinek elérése érdekében az 1. intézkedésre a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
448 Millió Ft-ot, azaz négyszáznegyvennyolcmillió Ft-ot biztosít.

3. A támogatásban részesül: pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 20-100 db.

4. Támogatható tevékenységek (termel8 eszköz beszerzése nem támogatható!)
I. Több vállalkozás számára
a) közösen használható eszközök beszerzése (új, innovatív termék, szolgáltatás bevezetését lehet8vé tev8),
b) hazai közös marketing akciók végrehajtása,
c) közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása,
d) nemzetközi piacon való közös megjelenés támogatása, nemzetközi vásárokon való
részvétel megkönnyítése, f8bb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése
II. Új, innovatív termék, szolgáltatás bevezetését lehet8vé tev8 eszközök beszerzése

5. A támogatásra jogosultak köre
Az I. tevékenység esetében: legalább három, de legfeljebb öt mikro- és/vagy kisvállalkozásból álló KONZORCIUM, amely hivatalos képvisel8ként megválasztott konzorciumvezet8vel rendelkezik,
A II. tevékenység esetében mikro- és kisvállalkozások, valamint az innovációs szolgáltatásokat biztosító, jogi személyiséggel rendelkez8 non-profit, vagy költségvetési intézmények/szervezetek.

6. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend8 támogatás.
A támogatott projekt futamideje: legfeljebb 24 hónap.
El8leg az Alap kezelésér8l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) Kormányrendelet 18.
paragrafusában foglaltak szerint folyósítható.

7. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhet8 és nyújtható és nyújtható támogatás összege
Az I. a) és a II. tevékenység esetében
legalább 5 millió Ft,
legfeljebb 40 millió Ft.
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Az I. b), c) és d) tevékenység esetében legalább 0,5 millió Ft,
legfeljebb 4 millió Ft.
A támogatási intenzitás kutatási fejlesztési támogatás esetén legfeljebb 35%, mely az alábbiak szerint növekedhet:
kis- és középvállalkozások esetén +10%,
az Európai Közösség kutatási-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetén
+15%,
nemzetközi együttmHködési projekt esetén +10%.
A támogatási intenzitás a növelt értékekkel együtt sem haladhatja meg az 50%-ot.
A támogatási intenzitás beruházás támogatás esetén legfeljebb 35%, mely az alábbiak szerint
növekedhet:
kis- és középvállalkozások esetén +15%.
Vállalkozások a beruházási támogatást a 133/2004 (IV.29.) Korm. rendelet melléklete 3. pontjában, illetve a 8. pontjának e) bekezdésében meghatározott feltételek szerint vehetik igénybe.

8. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
cs8deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
az adott pályázat megjelentetését megel8z8en az Alap vagy az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) el8irányzatok terhére kiírt pályázati felhívásokra benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtéveszt8 adatot szolgáltatott, illetve a nyertes pályázat alapján kötött szerz8dést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
az Alappal. illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) el8irányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
a pályázatában szerepl8 projektet nem a Közép-magyarországi régióban szándékozik
megvalósítani,
nincs telephelye a régióban.

9. Elszámolható költségek
Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vev8k személyi jellegH ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelr8l 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, szakért8i szolgáltatások,
konzultációk, tanácsadások, min8sítések, 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 vezet8 nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül8 általános költségek (pl. rezsihányad, irodaszerek, kommunikációs költség, stb.) együttesen a
mHködési 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 közm'díjak,
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 ta-
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•

gonként külön– külön az általuk elnyert támogatás, valamint a saját forrás összegének 3-3 %-át,
A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képez8 tételek (a számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból- csak akkor
vehet8 figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezett8l vásárolta),
Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.

10. Elbírálási, kiválasztási szempontok
A pályázatokat formai szempontból ellen8rzik. A formailag nem megfelel8 projektjavaslatokat és az egyszeri hiánypótlási felhívásnak a megadott határid8n belül maradéktalanul eleget
nem tev8, valamint a nem megfelel8en vagy késve hiánypótolt pályázatokat a Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) elutasítja. A nyilvántartásba vételr8l vagy az elutasításról a pályázó írásban kap értesítést.
A pályázatokat a formai ellen8rzést követ8en a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács Pályázati Döntés-el8készít8 Bizottságából alakult Regionális Bíráló Bizottság (RBB)
szakmai szempontból bírálja az alábbiak szerint:
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)

11. A célok számszerKsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz8désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett köteles a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodának adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
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.
Eredményindikátor:
A fajlagos termelési költségek csökkenése (%),
Éves bevétel növekedése (%),
Export-részarány növekedése a vállalatok bevételeib8l (%),
Közös képzési projektekben résztvev8k közül a sikeres vizsgát tettek aránya (%).
Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat szolgálnak, el8segítik 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 és 3 másolati példányban, valamint a pályázat elektronikus változatát 1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen, futárszolgálattal a következ8 címre kell benyújtani:
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Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Titkársága
1052 Budapest, Városház u. 7. II. em. 267-268
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat és a pályamH betHjeles azonosítóját:
KM_VALL_05-xxxxxxxx
ahol
•

„xxxxxxxx” helyébe a pályamH nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati Hrlap
[11a] mez8).

Beadási határid::
Személyesen vagy futárszolgálattal: 2005. december 16. 16:00 h
A kitöltött pályázati Krlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Fogalomtár, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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2. intézkedés
A fels:oktatási intézmények K+F és innovációs tevékenységének támogatása
(KM_FOKT_05)
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1. A támogatás célja
Az alkalmazott kutatások támogatásával a cél a régió gazdasági életének élénkítése. A megadott területek a Közép-magyarországi régió 2007-2013-ra szóló stratégiai irányvonalait tükrözik, hogy e szektorok a következ8 tervezési id8szak elejére meger8södve segítsék el8 a Régió fejl8dését.
Cél továbbá az innovációs ismeretek terjesztése, az innovációhoz szükséges attitHd, az innovációra való érzékenység, innováció-tudatosság kialakítása a jöv8 vezet8 értelmiségének körében.
Az intézkedés els8sorban a Regionális Innovációs Stratégia alábbi céljainak elérését szolgálja:
Oktatás és képzés fejlesztése
Gyakorlati elemek beépítése a fels8oktatásba, képzésbe
A vállalkozási, vállalkozói kultúra színvonalának emelése, fejl8désének gyorsítása
A vállalkozások és a fels8oktatási intézmények közti kapcsolat er8sítése
Az innováció népszerHsítése, innovációs ismeretek terjesztése
Az innovációval kapcsolatos ismeretek oktatásának kiterjesztése

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitHzéseinek elérése érdekében a 2. intézkedésre a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
280 Millió Ft-ot, azaz kett:száznyolcvanmillió Ft-ot biztosít.

3. A támogatásban részesül: pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 15-100 db.

4. Támogatható tevékenységek
a) Alkalmazott kutatás-fejlesztési és termékfejlesztési projektek támogatása a kultúra, turizmus, üzleti-szolgáltatások, az alkony-gazdaság és a környezetvédelem szektorokban,
b) Tananyagfejlesztés, majd ennek alapján innovációs el8adássorozat lebonyolítása legalább
három fels8oktatási intézményben, innovatív vállalkozás bevonásával,
c) Innovációs szakkollégium megszervezése és mHködtetése.

5. A támogatásra jogosultak köre
Fels8oktatási intézmények,
Fels8oktatási intézmények által létrehozott, innovációs szolgáltatást nyújtó jogi személyiséggel rendelkez8 olyan non-profit szervezetek, melyekben a fels8oktatási intézmény
többségi tulajdonnal rendelkezik, illetve amelyek a fels8oktatási intézmény keretein belül
avagy azok mellett mHködnek.

6. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend8 támogatás.
A támogatott projekt futamideje legfeljebb 24 hónap.
El8leg az Alap kezelésér8l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) Kormányrendelet 18.
paragrafusában foglaltak szerint folyósítható.

7. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhet8 és nyújtható támogatás összege:
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Az a) tevékenység esetén

legalább 3 millió Ft,
legfeljebb 40 millió Ft.
A b) és c) tevékenységek esetén
legalább 0,5 millió Ft,
legfeljebb 5 millió Ft.
A támogatás nem tekinthet: állami támogatásnak, de a pályázóknak legalább 20% saját
er:t kell felmutatniuk.

8. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
cs8deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
az adott pályázat megjelentetését megel8z8en az Alap vagy az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) el8irányzatok terhére kiírt pályázati felhívásokra benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtéveszt8 adatot szolgáltatott, illetve a nyertes pályázat alapján kötött szerz8dést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) el8irányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
a pályázatában szerepl8 projektet nem a Közép-magyarországi régióban szándékozik
megvalósítani,
nincs telephelye a régióban.

9. Elszámolható költségek
Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vev8k személyi jellegH ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelr8l 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, szakért8i szolgáltatások,
konzultációk, tanácsadások, min8sítések, 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 vezet8 nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül8 általános költségek (pl. rezsihányad, irodaszerek, kommunikációs költség, stb.) együttesen a
mHködési 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 közm'díjak,
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.
A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képez8 tételek ( a számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból- csak akkor
vehet8 figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezett8l vásárolta),
Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint projektenként a projekt összköltségvetésé-
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nek b) és c) tevékenység esetén legfeljebb 15%-a lehet az eszközbeszerzés (az a) tevékenység esetén nincs korlátozás).

10. Elbírálási, kiválasztási szempontok
Az elbírálás és kiválasztás szempontjai mindenben megegyeznek az 1. intézkedésnél leírtakkal,
kérjük figyelmesen olvassa el az ott feltüntetett információkat!

11. A célok számszerKsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz8désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett köteles a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodának adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
Output indikátorok:
Támogatott K+F projektek száma
Kifejlesztett tananyagok száma
Megtartott innovációs el8adássorozatok száma
Résztvev8k száma az innovációs el8adássorozatokon
Megalakult innovációs szakkollégiumok száma
Innovációs szakkollégiumok tagjainak száma
Eredményindikátorok:
A támogatott K+F projektek eredményeképpen kifejlesztett termékek száma,
Az oktatási és vállalkozói szektor közt létrejött partnerségi kapcsolatok száma,
Innovációs szakkollégium munkájában résztvev8k arányának növekedése (%),
Kialakult munka- vagy egyéb partnerségi kapcsolat a fels8oktatási intézmény és a vállalkozások közt.
Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat szolgálnak, el8segítik 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 és 3 másolati példányban, valamint a pályázat elektronikus változatát 1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen, futárszolgálattal a következ8 címre kell benyújtani:
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Titkársága
1052 Budapest, Városház u. 7. II. em. 267-268
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat és a pályamH betHjeles azonosítóját:
KM_FOKT_05-xxxxxxxx
ahol
• „xxxxxxxx” helyébe a pályamH nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati Hrlap
[11a] mez8).
Beadási határid::
Személyesen vagy futárszolgálattal: 2005. december 16. 16:00 h
A kitöltött pályázati Krlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Fogalomtár, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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3. intézkedés
Innovációt segít: szolgáltatások igénybevételének és innovatív ötletek
termékké válásának támogatása
(KM_SZOL_05)
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1. A támogatás célja
Az ötlett8l a termékké válás folyamatának felgyorsítása, a sok ötlet és kevés termék országából a tengernyi ötlet és sok termék országává válni.
Az intézkedés els8sorban az alábbi operatív célok elérését szolgálja:
Fejlesztési ráfordítások növelése
Termékfejlesztés, technológia-transzfer segítése

2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitHzéseinek elérése érdekében a 3. intézkedésre a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
392 Millió Ft-ot, azaz háromszázkilencvenkétmillió Ft-ot biztosít.

3. A támogatásban részesül: pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 20-100 db.

4. Támogatható tevékenységek
a) K+F tevékenységhez kapcsolódó, innovációt segít8 szolgáltatások (pl.: marketing, design,
kreatív tervezés; iparjogvédelmi, szabadalmi, pénzügyi tanácsadás, fejleszt8mérnöki szolgáltatások) igénybevételének támogatása,
b) Új, innovatív termékeket gyártó spin-off vállalkozások K+F tevékenységéhez kapcsolódó
beruházásainak támogatása (termel8 eszköz beszerzése nem támogatható!),
c) Szabadalom bejelentésének támogatása a kultúra, turizmus, üzleti-szolgáltatások, az alkony-gazdaság és a környezetvédelem szektorokhoz kapcsolódóan
A b) tevékenység esetén el&nyben részesül az a pályázati projekt, amelyben legalább egy
fels&oktatási intézmény partnerként közrem(ködik.

5. A támogatásra jogosultak köre
Az a) tevékenység esetében: mikro- és kisvállalkozások,
A b) tevékenység esetében: spin-off vállalkozások (alapítás éve: 2004 vagy 2005),
A c) tevékenység esetében: belföldi lakhellyel rendelkez8 természetes személyek.

6. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend8 támogatás.
A támogatott projekt futamideje legfeljebb 24 hónap.
El8leg az Alap kezelésér8l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) Kormányrendelet 18.
paragrafusában foglaltak szerint folyósítható.

7. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhet8 és nyújtható támogatás összege:
Az a) tevékenység esetén
legalább 0,5 millió Ft,
legfeljebb 5 millió Ft.
A b) tevékenység esetén
legalább 5 millió Ft,
legfeljebb 40 millió Ft.
A c) tevékenység esetén
legalább 0,1 millió Ft,
legfeljebb 1 millió Ft.
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A támogatási intenzitás az a) és b) tevékenységek esetében legfeljebb 35%, mely az alábbiak
szerint növekedhet:
kis- és középvállalkozások esetén +10%.
A c) tevékenységhez nyújtott támogatás nem tekinthet8 állami támogatásnak.

8. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
cs8deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
az adott pályázat megjelentetését megel8z8en az Alap vagy az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) el8irányzatok terhére kiírt pályázati felhívásokra benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtéveszt8 adatot szolgáltatott, illetve a nyertes pályázat alapján kötött szerz8dést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) el8irányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
a pályázatában szerepl8 projektet nem a Közép-magyarországi régióban szándékozik
megvalósítani,
nincs telephelye a régióban.

9. Elszámolható költségek
Vállalkozások K+F tevékenységéhez kapcsolódó elszámolható költségek:
Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vev8k személyi jellegH ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelr8l 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, szakért8i szolgáltatások,
konzultációk, tanácsadások, min8sítések, 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 vezet8 nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül8 általános költségek (pl. rezsihányad, irodaszerek, kommunikációs költség, stb.) együttesen a
mHködési 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 közm'díjak,
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.
A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képez8 tételek ( a számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból- csak akkor
vehet8 figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezett8l vásárolta),
Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.
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10. Elbírálási, kiválasztási szempontok
Az elbírálás és kiválasztás szempontjai mindenben megegyeznek az 1. intézkedésnél leírtakkal,
kérjük figyelmesen olvassa el az ott feltüntetett információkat!

11. A célok számszerKsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz8désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett köteles a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodának adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
Outputindikátorok:
Támogatás segítségével igénybevett szolgáltatások értéke,
Támogatott spin-off vállalkozások száma,
Bejegyzett szabadalmak száma.
Eredményindikátorok:
Támogatás segítségével kifejlesztett/szabadalmazott termékek és szolgáltatások száma,
Támogatás segítségével kifejlesztett/szabadalmazott termékekre és szolgáltatásokra alapuló új vállalkozások száma,
A támogatásban részesített spin-off vállalkozások profitnövekedése (%).
Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat szolgálnak, el8segítik 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 és 3 másolati példányban, valamint a pályázat elektronikus változatát 1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen, futárszolgálattal a következ8 címre kell benyújtani:
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Titkársága
1052 Budapest, Városház u. 7. II. em. 267-268
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat és a pályamH betHjeles azonosítóját:
KM_SZOL_05-xxxxxxxx
ahol
•

„xxxxxxxx” helyébe a pályamH nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati Hrlap
[11a] mez8).
Beadási határid::
Személyesen vagy futárszolgálattal: 2005. december 16. 16:00 h

A kitöltött pályázati Krlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és Fogalomtár, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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