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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban: Atv.)
8. § (1) c) és d) pontja alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) a Nyugat-dunántúli régióban
pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására, 8 intézkedés keretében.
Az Alap tárgyévi kiadási el irányzatának 25%-át regionális innovációs célokra kell felhasználni.
Ezen pénzeszköz régiónkba delegált részének pályázati úton történ felhasználására a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tett javaslatot, mellyel a Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanács egyetértett.
A támogatás igénybevételével kapcsolatban els sorban a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezelésér l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az irányadó, egyéb
kérdésekben pedig az Államháztartás m/ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletet kell figyelembe venni. Továbbá tekintettel kell lenni Az állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképr l szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendeletben foglaltakra is.

1. A támogatás célja
A pályázat közvetett célja a gazdasági növekedés intenzív irányváltásának el segítése.
A pályázat közvetlen célja:
a régió innovációs környezetének javítása, tudás- és technológia terjesztése,
termék- és szolgáltatás-innováció,
innovációs klaszterek, a régió klasztereinek hálózatba szervezése,
régión belüli és interregionális kooperáció, fejlesztési együttm/ködések, innovációs
központok és kutatóközpontok hálózata, innovációs szakért i és tanácsadói hálózat
kiépítése
az innovációs infrastruktúra fejlesztése: kutatás-fejlesztési eszközök beszerzésének
támogatása
az innováció finanszírozásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

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 8 intézkedés keretében
960 MFt-ot, azaz Kilencszázhatvanmillió Ft-ot
biztosít a Nyugat-dunántúli Régió számára az alábbiakban felsorolt intézkedésekre.

3

Cél megnevezése
1. „Tech-know” – a technológiai és innovatív tudás terjesztése
2. „Termék-innováció” - új termékek helyi fejlesztése
3. „Szolgáltatás-innováció” – innovatív szolgáltatások kifejlesztése
4. „Klaszter innováció”- klaszteresedési folyamatokat el segít innovációs
szolgáltatások támogatása
5. „Innovum” – új innovációs szolgáltatások megalapozása, elindítása
6. K+F és innovációs infrastruktúra fejlesztése - fejlesztéshez szükséges
tárgyi eszközök beszerzése
7. „Az innováció finanszírozása”
8. „Innovációs tapasztalatszerzés”- az innovatív tudás és módszertan
transzferálása a régióba

Keret
(millió Ft)
100
300
80
200
90
120
30
40

Ezen keretösszegek esetlegesen fel nem használt része az egyes jogcímek esetén a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács határozata alapján átcsoportosítható a Baross Gábor
Program egyéb jogcímeire.

3. A támogatásban részesül? pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma intézkedésenként változik, 1 és 15 db között alakul.
A megadott számok indikatív jelleg/ek, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás
függvényében.

4. A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult minden, az adott régióban székhellyel és/vagy telephellyel rendelkez
belföldi székhely/, jogi személyiség/ vagy jogi személyiséggel nem rendelkez egyéni
vállalkozó, mikro-, kis- és középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet az adott régióban
lév telephelyén valósítja meg. Egyéb, szintén az adott régióban telephellyel rendelkez belföldi
székhely/, jogi személyiség/ vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági vállalkozás
(mely nem min sül mikro-, kis- és középvállalkozásnak, pl.: nagyvállalat) kizárólag az 1, 5, 7 és
a 8-as intézkedésekre pályázhat. Továbbá innovációval foglalkozó költségvetési szervek és nonprofit szervezetek (jogi személyiséggel rendelkez kutatóintézetek, fels oktatási intézmények
valamint alapítványok, egyesületek, köztestületek, stb.), amelyek a pályázatot önállóan vagy a
pályázatban foglalt feladatok megvalósítására alakított konzorciumok (max. 5 tag) formájában
nyújthatják be.
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Pályázók köre (tevékenységenként):
IntézTevékenység
kedés
1
„Tech-know” –
a technológiai és innovatív
tudás terjesztése

2
3
4

5
6

7

8

„Termék-innováció” –
új termékek helyi fejlesztése
„Szolgáltatás-innováció” –
innovatív szolgáltatások
kifejlesztése
„Klaszter innováció” –
klaszteresedési folyamatokat
el segít innovációs
szolgáltatások támogatása
„Innovum” – új innovációs
szolgáltatások megalapozása,
elindítása
K+F és innovációs
infrastruktúra fejlesztése fejlesztéshez szükséges tárgyi
eszközök beszerzése
„Az innováció finanszírozása”
„Innovációs tapasztalatszerzés” - az innovatív tudás
és módszertan transzferálása a
régióba

Pályázók köre1
egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit
szervezetek, illetve ezek konzorciumai
(a Regionális E-learning Akadémia esetében a fentiekben
felsorolt
pályázói körök
konzorciumain
kívül
pályázhatnak még a fels oktatási intézmények
konzorciumai is2)
egyéni vállalkozók, KKV-k, non-profit szervezetek,
kutatóintézetek, ill. ezek konzorciumai
egyéni vállalkozók, KKV-k, non-profit szervezetek,
kutatóintézetek, költségvetési szervek és intézményeik,
ill. a fentiek konzorciumai
KKV-k3, non-profit szervezetek, költségvetési szervek és
intézményeik
gazdasági társaságok, vagy non-profit szervezetek
egyéni vállalkozók, KKV-k, non-profit szervezetek,
kutatóintézetek, költségvetési szervek és intézményeik,
illetve ezek konzorciumai
kis- és középvállalkozások finanszírozásában jártas,
valamint
projektmenedzsment
tapasztalatokkal
rendelkez regionális m/ködés/ gazdasági társaságok,
vagy non-profit szervezetek, illetve ezek konzorciumai
egyéni vállalkozók, KKV-k4, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek

1

Kizárólag a tételesen felsorolt szervezettípusok adhatnak be pályázatot az egyes intézkedésekre.
Az ideális pályázó-jelölt egy olyan konzorcium, melynek legalább két azaz kett fels oktatási intézmény tagja van.
Természetesen az ett l való eltérés nem jelent hátrányt a bírálat során.
3
Pályázatot csak ágazati/iparági gazdasági koncentrációval rendelkez klaszter támogatására lehet benyújtani. A
pályázat benyújtását legalább 5 iparági szerepl támogassa (pl.: szándéknyilatkozattal). A szándéknyilatkozatok a
meghatározott maximális terjedelembe nem beleszámolandók, továbbá a szándéknyilatkozatokat a munkaterv végére
kérjük csatolni!
4
Pályázatonként maximum 2 munkatársukkal.
2
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5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend támogatás. A támogatás futamideje, azaz a támogatás
felhasználására rendelkezésre álló id a támogatási szerz dés megkötésének id pontjától
számított 24 hónap általában, kivéve a 8-as intézkedést, ahol 12 hónap.

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhet támogatás minimális és maximális összege:
Intézkedés
1
2
3
4
5
6
7
8

Legkisebb adható
támogatás
(millió Ft)
1
5
2
5
1
1
1
1

Legnagyobb adható
támogatás
(millió Ft)
30
150
25
50
20
30
20
5

A támogatási intenzitás a támogatás tartalom és az elszámolható költségek jelenértékeinek
hányadosa, százalékos arányban.
Támogatásoknál meg kell különböztetni kutatás-fejlesztési5támogatást, beruházási támogatást
és de minimis támogatást. Az egyes intézkedések megoszlását abban a tekintetben, hogy milyen
támogatásnak min sülnek, az alábbi táblázat tartalmazza:
Támogatás fajtája
K+F
Beruházás

Intézkedés
1*, 2, 3, 4*, 5*, 7*, 8
6

A *-gal jelölt intézkedéseknél vállalkozások csak akkor részesülhetnek K+F támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dnek. Ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor ezekhez a tevékenységekhez beruházási, illetve de minimis támogatás adható. A
választható lehet ségeket részletesen a 8. fejezet tartalmazza.

5

Továbbiakban K+F támogatás.
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Amennyiben kutatás-fejlesztési támogatásról van szó, a 133/2004-es Korm. rendelet melléklete
ad iránymutatást.
K+F támogatás esetén a támogatás intenzitása az alábbi esetekben és mértékben növelhet :
1. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok
esetében 15 százalékponttal,
2. kis- és középvállalkozások esetén 10 százalékponttal,
3. nemzetközi együttm/ködési projekt esetében 10 százalékponttal.
Beruházási támogatás esetén az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképr l szóló 85/2004-es Korm. rend. 30. §-át kell vizsgálni. A Korm. rendelet ill. a
4. számú melléklete tartalmazza a maximális támogatási intenzitások mértékét az azokhoz
rendelhet régiók/kistérségek tételes felsorolásával. (Bármely államháztartási forrásból származó
összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet
30. §-ában meghatározott mértéket, azaz:
a) Celldömölki, Letenyei, Mriszentpéteri, Téti, Vasvári és Zalaszentgróti kistérségekben 50%,
b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – a fenti kistérségek kivételével – 45%).
Beruházási támogatás esetén 15%-kal növelhet a fentiekben meghatározott maximális támogatás
intenzitás KKV-k esetén. Azonban ebben az esetekben sem haladhatja meg a támogatás
maximuma a projekt ráes elszámolható összes költségének az alábbi táblázatban rögzített
mértékét:

Pályázati jogcím

Kutatás-fejlesztési
támogatás

Támogatás intenzitás %-ban
Költségvetési szerv és
Gazdasági társaságok
intézményei, valamint
non-profit szervezetek
Kedvezm. Kedvezm.Kedvezményekkel max.
nélkül
kel max.

Alapkutatás

100

100

90

Alkalmazott kutatás

60

75

90

Kísérleti fejlesztés

35

50

90

45/50

60/65

90

Beruházás támogatása

A beruházási támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezéseket 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet tartalmazza.
Ha a támogatott költségvetési szerv, vagy jogi személyiséggel rendelkez? intézménye, illetve
non-profit szervezet, akkor a juttatás nem min sül az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Ebben az esetben a támogatás
maximuma a projekt ráes elszámolható összes költségének 90 %-a. Így értelemszer/en az
el z ekben felsorolt szervezeteknek a fejlesztés megvalósításához legalább 10% saját forrással
kell rendelkezniük.
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Egyéb szervezetek (vállalkozások) esetén a támogatás típusától (K+F vagy beruházás) valamint
az azokhoz kapcsolódó támogatási intenzitásoktól függ en változik az öner mértéke (lásd fenti
táblázat).
Jelen pályázati felhívás alapján csekély összegB támogatás nyújtható, és a rá 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 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 áruk helyet hazai áru
használatától függ támogatások esetében. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
támogatás odaítélését megel z három évben mekkora összeg/ csekély összeg/ támogatásban
részesült.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az öner? nem származhat egyéb pályázatból,
támogatásból!
Ha a projekt megvalósításához saját forrás bevonására is szükség van (a támogatás intenzitás nem
100%), annak felhasználását a projekt költségvetésébe ugyanúgy be kell tervezni, mint a
támogatást. A pályázónak a saját forrást dokumentálnia kell, a dokumentumok alapján
elkülönített nyilvántartásban (könyvekben) el kell számolnia és a támogató felé nyilatkozatban
összegszer/en arról számot kell adni.
El leg az Alap kezelésér l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §ában foglaltak szerint folyósítható6.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
• cs deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
• az adott pályázat megjelentetését megel z en az Alap vagy az Atv. 16. §.-ának (2)
bekezdésében foglalt (cél) el irányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályázatban
valótlan, vagy megtéveszt adatot szolgáltatott, illetve a nyertes 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 el irányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
• a pályázó nem rendelkezik telephellyel az adott régióban.

6

Lásd részletesebben az Útmutató a pályázati csomag összeállításához c. fejezetben a 23. ill. 34. oldalon.
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8. Támogatható tevékenységek
Az alábbiakban részletezett tevékenységek tervezésékor – a jelen tájékoztatóban megjelölt
követelményeken túl is- a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC.
Törvény 8.§ rendelkezéseivel összhangban kell eljárni.
A támogatás az innovációs projektek megvalósításához kapcsolódó tevékenység, meghatározott
típusú beszerzések és szolgáltatások költségeinek fedezésére, ill. az ezzel kapcsolatos követelések
kiegyenlítésére szolgál.
A támogatás a következ kben felsorolt tevékenységekhez használható fel:
1) „Tech-know” – a technológiai és innovatív tudás terjesztése
Cél: Kis- és középvállalkozások versenyképességének és exportkészségének fejlesztéséhez,
illetve tartós beszállítóvá válásához szükséges innovatív technológiai és min ségorientált
fejlesztést eredményez képzések megvalósítása, tudástranszfer támogatása.
Támogatható tevékenységek:
• versenyképes innovációt támogató menedzsment-, irányítási-, és fejlesztési eszközök és
módszerek vállalati bevezetéséhez, alkalmazásához szükséges tréning és tanácsadás
igénybevétele és az azokhoz kapcsolódó képzéseken, tréningeken való részvétel
(irányítási rendszerek kiépítése és tanúsítása nem támogatható),
• modern tervez - és gyártótechnológiákról, automatizálásról, irányítástechnológiákról
szóló képzéseken, tréningeken való részvétel támogatása,
• képzési program összeállítása és megtartása csak abban az esetben támogatható, ha az
innovációs ötletre épül vállalkozás megalapításához szükséges komplex ismeretek
(cégalapítás, adó, jog, marketing, szellemi termékek, üzleti terv készítés,
projektmenedzsment, stb.) és készségek megszerzését célozza,
• vállalkozásokat szolgáló technológia-figyel szolgáltatás, technológiai transzferhez
kapcsolódó szolgáltatás, technológiai transzfer adatbázis, rendszer vagy modell
kidolgozása, technológia transzfer külföldi best practice megismertetése a régióban,
• regionális E-learning Akadémia elindítása: a fenti és egyéb képzési anyagok internetes
elérhet vé tétele, komplex rendszerbe, keretbe, adatbázisba helyezése, virtuális képz hálózat kiépítése, új, hiányzó e-learning tananyagok kifejlesztése, együttm/ködésben a
m/szaki szakképzéssel és fels oktatással.
Vállalkozások esetében a fenti tevékenységek csak akkor részesülhetnek K+F támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dnek. Ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor ezekhez a tevékenységekhez beruházási, illetve de minimis támogatás adható.
2) „Termékinnováció”- új termékek helyi fejlesztése
Cél: termékfejlesztés, újszer/ technológiák adaptálása, új termékek kidolgozása, innovatív piaci
termék kifejlesztéséhez köt d K+F tevékenység, mintadarab és prototípuskészítés, mintaüzemek
elindítása.
9

M/szakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások megvalósításához vezet tevékenységek
támogathatók. Kifejezetten a gyártáshoz kapcsolódó tevékenységek nem támogathatók, kizárólag
a gyártási fázist megel z fejlesztési tevékenységek részesülhetnek támogatásban!
Támogatható tevékenységek:
• kutatási és fejlesztési projektkoncepciók, ötletek megvalósíthatósági tanulmányának
készítése;
• a tervezés: rajzok és tervek készítése, amelyek az új termékek és eljárások
kifejlesztéséhez szükségesek;
• m/szaki el készítési tevékenység: az új termék kifejlesztéséhez, az új eljárás
kifejlesztéséhez szükséges gépek, szerszámok, termelési, ellen rzési eljárások,
módszerek el állítása, kifejlesztése és megváltoztatása;
• prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, min sítéséhez szükséges technológiai
háttérszolgáltatás igénybevétele, pl.: méréstechnika, anyagvizsgálat, megmunkálási,
felületkezelés, szerkezetátalakítási, stb. technikák;
• az új termékkel kapcsolatos technológia beszerzése: tervrajzok, szabadalmak,
találmányok, licencek, know-how, védjegyek megvásárlása, megszerzése, de
vállalkozások esetében ez a tevékenység nem támogatható;
• termék- vagy eljárás kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó szükséges kutatás-fejlesztési
eszközök beszerzése.
3) „Szolgáltatásinnováció” – innovatív szolgáltatások kifejlesztése
Cél: új, innovatív szolgáltatások kidolgozása, bevezetése, újszer/ szolgáltatási technológiák
adaptálása, innovatív piaci szolgáltatások kidolgozása, bevezetése, ezek kifejlesztéséhez köt d
K+F tevékenység. M/szakilag új vagy továbbfejlesztett szolgáltatások megvalósításához vezet
tevékenységek támogathatók.
Támogatható tevékenységek:
• kutatási és fejlesztési projektkoncepciók, ötletek megvalósíthatósági tanulmányának
készítése;
• m/szaki el készítési tevékenység: az új szolgáltatás nyújtásához, az új eljárás
kifejlesztéséhez szükséges gépek, szerszámok, termelési, ellen rzési eljárások,
módszerek el állítása, kifejlesztése és megváltoztatása;
• a szolgáltatás kialakítását megel z fejlesztés;
• az új szolgáltatással kapcsolatos technológia beszerzése: szabadalmak, találmányok,
licencek, know-how, védjegyek megvásárlása, megszerzése, de vállalkozások
esetében ez a tevékenység nem támogatható.
Vállalkozások esetében a fenti tevékenységek csak akkor részesülhetnek támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dnek.
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4) „Klaszter innováció” –
szolgáltatások támogatása

klaszteresedési

folyamatokat

el?segít?

innovációs

Cél: klaszteresedési folyamatok, klaszter specifikus innovációs szolgáltatások, klaszteren belüli
együttm/ködési kapcsolatok fejlesztése.
Támogatható tevékenységek:
• beszállítói hálózatok létrehozása, menedzsmentje;
• speciális, egy-egy klaszterhez kapcsolódó innovációs szolgáltatások iránti igények
feltárása, ezek alapján azok nyújtása;
• közös termék-, vagy szolgáltatásfejlesztés támogatása;
• a vállalkozások és a regionális innovációs rendszer többi eleme közötti
együttm/ködések ösztönzése, azok részfinanszírozása;
• ágazati fejl dési tendenciákról beszámoló információs központ létrehozása.
Vállalkozások esetében a fenti tevékenységek csak akkor részesülhetnek K+F támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dnek. Ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor ezekhez a tevékenységekhez beruházási, illetve de minimis támogatás adható.
5) „Innovum” – új innovációs szolgáltatások megalapozása, elindítása
Cél: innovációs központok, ipari parkok, inkubátorházak és egyéb szolgáltatók (igényfelmérésen
alapuló) szolgáltatásfejlesztése.7
Támogatható tevékenységek:
• vállalkozások közötti igényfelmérés végzése (innovációs szolgáltatásokkal kapcsolatban);
• innovációs szolgáltatást és infrastruktúrát megalapozó tanulmányok, tervek készítése;
• technológia transzfer-szolgáltatás, tanácsadás és egyéb innovációs szolgáltatás
megteremtése, megszervezése, el készítése (támogatás csak igénybevételre nyújtható, ill.
olyan szolgáltatás nyújtására, amely az els pontban szerepl igényfelmérésben igényként
jelentkezett);
• megosztott innovációs infrastruktúra szolgáltatás létrehozása (pl.: egy íróasztal egy
vállalkozás, akkreditált mér labor, prototyping gép, mér m/szer akkreditáló labor);
• egyéb innovatív szolgáltatás, amely az Innocsekk pályázatból8 nem finanszírozható.
Vállalkozások esetében a fenti tevékenységek csak akkor részesülhetnek K+F támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dnek. Ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor a megosztott innovációs infrastruktúra szolgáltatás létrehozásához beruházási, a
többi tevékenységhez de minimis támogatás adható.

7

A pályázónak minden esetben igazolnia kell (nyilatkozatokkal), hogy a tervezett szolgáltatásra igény van.
Innocsekk: Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban c. országos pályázat, amely pályázati forrás
meghirdetésére 2005. június végén került sor. A részletes pályázati felhívás és útmutató megtalálható a
www.kutatas.hu és a www.nkth.gov.hu oldalakon.

8
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6) K+F és innovációs infrastruktúra fejlesztése - fejlesztéshez szükséges tárgyi eszközök
beszerzése
Cél: Versenyképes új, vagy továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás el állításához,
értékesítéséhez kapcsolódó technológia és/vagy eljárás megvásárlása, m/ködtetéséhez szükséges
tárgyi eszköz beszerzése.
Kizárólag K+F fejlesztést segít eszközbeszerzés és beruházás támogatható. A pályázat elbírálási
alapját is képez várható eredményeket a pályázatban ismertetni kell.
Támogatható tevékenységek:
• K+F beruházások, eszközök beszerzésének támogatása
7) „A finanszírozás innovációja”
Cél: megvizsgálni legalább 40-50 innovatív projektötletet, áttekintve azok pénzügyi
(másodsorban gazdasági) megalapozottságát. Továbbá tanácsadói tevékenységgel segítséget
nyújtani a projektgazdáknak a projekt pénzügyi hátterének összeállításában (forráskoordináció),
valamint a forrásbevonásban (forrásközvetítés). A megalapozottnak talált projektek esetében
finanszírozási szolgáltatásokkal, konstrukciókkal törekedni kell a közvetlen finanszírozásra
(„ágazatra jellemz ” finanszírozási technikák például kockázati t ke, equity, átváltható hitel,
stb.). A finanszírozásra érdemes projektek felkutatása és aktív keresése, innovációs
ötletmonitoring tevékenység végzése. Olyan szolgáltatás támogatható, amelynek keretében az
ötletgazda vagy vállalkozás által elérhet finanszírozási forrásnál kedvez bb feltételekkel
történik a finanszírozási forrás biztosítása.
Támogatható tevékenységek:
• innovációs forráskeresés és –közvetítés;
• pénzügyi garanciális és tanácsadási szolgáltatások nyújtása innovatív ötlettel rendelkez ,
vagy innovációs forrást elnyert KKV-knak, innovációs projektfinanszírozás;
• innovatív projektek pénzügyi relevancia vizsgálata, azokra forrástérkép felállítása,
alkalmasság esetén finanszírozás.
Vállalkozások esetében a fenti tevékenységek csak akkor részesülhetnek K+F támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dnek. Ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor ezekhez a tevékenységekhez beruházási támogatás adható.
8) „Innovációs tapasztalatszerzés” – a régióban mBköd? vállalkozások, non-profit
szervezetek munkatársai számára külföldi innovatív vállalkozásoknál történ?
munkavégzés, ill. tapasztalatszerzés finanszírozása
Cél: az innovatív tudás és módszertan transzferálása a régióba.
Támogatható tevékenységek:
• innovatív vállalkozások munkatársainak külföldi, innovatív vállalkozásnál eltöltött 1-6
hónapos munkavégzésének támogatása, a periódus letelte után a régióba visszatérési
kötelezettséggel (eközben a kiutazó itthoni munkaviszonya nem sz/nhet meg).
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Vállalkozások esetében a fenti tevékenység csak akkor részesülhet K+F támogatásban,
amennyiben kizárólag valamely kutatás-fejlesztési projekthez köt dik.

9. Az elszámolható költségek
- Személyi juttatásként (kizárólag az adott programban részt vev k személyi jelleg/ ráfordításai, a
kiküldetésben részt vev k napidíja, a szabadalmi oltalom alá nem tartozó szerz i jogdíj és az
ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok a számvitelr l szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban:
számviteli tv.) 79.§-a (1)-(3), valamint a (4) bekezdése szerint (kivétel a 6-os intézkedés).
- Munkaadót terhel járulékok: a személyi jelleg/ ráfordítások alapján megállapított, munkaadót
terhel bérjárulékok a számviteli törvény 79. §- ának (4) bekezdése alapján.
- Dologi kiadásként kizárólag az adott innovációhoz igénybe vett szolgáltatások (pl. alvállalkozói
megbízások, mérések, vizsgálatok, konzultációk, tanácsadások, alvállalkozói megbízások,
min sítések, szakért i szolgáltatások, inkubátorházban való elhelyezés, rendezvények szervezési,
lebonyolítási költségei- részvételi díj, utazási és szállásköltség, szakmai anyagok (folyóiratok,
könyvek, stb.) beszerzésének költségei, rezsiköltségek költségei a 2000. évi C. törvény a
számvitelr l (továbbiakban: Számv. tv. 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint).
- 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, stb.) együttesen a projekt összköltségének maximum 5
%-ának erejéig számolhatóak el.
- Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges eszközök és berendezések költsége a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.
Egy projektben az elszámolható beszerzési költségek aránya a projekt összköltségéhez képest:
Intézkedés
1
2
3
4
5
6
7
8

Tárgyi eszközbeszerzés max. aránya (%)
10
40
40
20
60
100
5
0

- Immateriális javak (pl. szoftver, szoftverlicenc, know-how, szabadalom) bekerülési értéke a
Számv. tv. 47., 48., 51.§-aiban foglaltaknak megfelel en. A Számv. tv. 25.§ (7) bekezdése
szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból- csak akkor vehet
figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezett l vásárolta.
Konzorcium esetén: a projekt irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások
és munkaadót terhel járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora
(konzorciumvezet intézmény/vállalat) jogosult az általa kapott támogatás legfeljebb 5%-áig.
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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 mobiltelefon díj (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 az egyéb 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.”
Nem elszámolható költségek:
- gépjárm/ beszerzése,
- gépjárm/ lízingelése,
- ingatlanépítés, b vítés,
- ingatlanvásárlás,
- közbeszerzés költségei,
- pályázatírás költségei,
- a támogatási döntés dátumát megel z , támogatásból finanszírozott költségek9,
- a 8-as intézkedésnél tárgyi eszköz nem számolható el,
- levonható ÁFA,
- adók, büntetések, biztosítások,
- pénzügyi tranzakciók költségei.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
8/2005. (II.24.) határozata alapján a Nyugat-dunántúli régiót GM(genetikailag módosított)mentes övezetté nyilvánította, így az ilyen tevékenységekre irányuló pályázatokat nem áll
módunkban támogatni.
Az ÁFA törvény 38. § (1) bekezdése a) pontja szerint a pályázó (adóalany) az egyes
beszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzéseire 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
tartalmazni a költségtervnek.

9

A saját forrásból (önrészb l) finanszírozott költségek a pályázat beadásának dátumától számolhatók el.
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10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
Az INNOREG pályázati rendszer koordinációját a Regionális Fejlesztési Ügynökség Innovációs
Pályázati Titkársága (továbbiakban Pályázati Titkárság) látja el.
A pályázatokat a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenl ség elvének betartásával
kezeljük.
Formai ellen?rzés
A Pályázati Titkárság a projektjavaslatot formai szempontból ellen rzi. A formailag megfelel
projektjavaslatot nyilvántartásba veszi, a formailag nem megfelel projektjavaslatot pedig a
további értékelési folyamatból kizárja. A nyilvántartásba vételr l, illetve a kizárásról a pályázót
írásban értesíti.
A pályázati csomag összeállításával az útmutató külön fejezetben foglalkozik: egyéni pályázókra
a 13. fejezet, konzorciumi pályázókra a 14. fejezet vonatkozik. Az ott megfogalmazott
elvárásoknak megfelel en kell összeállítani a pályázatot, melyet a formai ellen rzésnél
vizsgálunk.
A Pályázati Titkárság a projektjavaslatot formai okok miatt elutasítja, ha a pályázó:
1. a pályázatát a beadási határid után érkezett be,
2. nem az el írt módon állította össze,
3. nem cégszer/en írta alá az /rlapokat, nyilatkozatokat,
4. nem csatolta a kitöltend nyilatkozatokat és /rlapokat,
5. a pályam/ bizonyíthatóan valótlan adatokat tartalmaz,
6. a pályázó nem jogosult a támogatásra (nem jogosult pályázó vagy vele szemben valamely
jogszabályban vagy jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn).
A pályázót 2 munkanapos határid?vel hiánypótlásra szólíthatják fel, ha:
1. a pályázó a pályázatot az el írtnál kevesebb példányszámban adta be,
2. a projektvezet kézjegye hiányzik egy vagy több lapról,
3. a pályázó nem küldte el az elektronikus levél mellékleteként a kitöltött Pályázati /rlapot,
illetve az elektronikus formában elküldött dokumentáció és a nyomtatott formában
beadott változat között eltérés van.
A formai ellen rzést követ en a Pályázati Titkárság a megadott fax-számon értesíti a
pályázót a feltárt hiányosságokról, amely pótlására 2 munkanap áll a pályázó rendelkezésre. A
hiánypótlás személyesen nyújtható be a Pályázati Titkárságon (9700 Szombathely, K szegi u.
23.). Amennyiben a hiánypótlást határid re nem teljesítik, úgy a pályázat elutasításra kerül.
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Szakmai értékelés:
A formai szempontból megfelel javaslatok értékelésének szempontjai és az adható pontszámok
a következ k:
Szakmai bírálati szempontok
I.
Általános szempontok
1.

2.

3.

4.

Max.
70 pont
0-15 pont

A projektjavaslat megalapozottsága és megvalósíthatósága
- A projekt célkit/zése és a pályázati kiírás összhangban van-e?
- A projektjavaslat összhangban van-e a szakma elismert nemzetközi és/vagy
hazai színvonalával?
- Reális-e a projektjavaslat megvalósítása, a tervezett feladatok elvégzése?
- A projektjavaslat megfelel en részletezetten mutatja-e be a feladatokat és a
megvalósításhoz szükséges eszközöket (valamennyi közrem/köd re
bontottan)?
- A pályázó által javasolt módszerek, mutatószámok alkalmasak-e az
eredmények ellen rzésére, mérésére?
- A projekt eredményeinek kommunikációja megfelel en tervezett-e a
pályázatban?
0-15 pont
A pályázó er?forrásainak min?ségi és mennyiségi megfelel?sége
- Reálisan mérte-e fel finanszírozási képességét a projekt megvalósításához?
- Rendelkezik-e a megvalósításhoz szükséges szakmai felkészültséggel,
szellemi
tudásbázissal,
amennyiben
nem,
milyen
közrem/köd k/alvállalkozók bevonását tervezi?
- A szükséges tárgyi feltételek mennyiben állnak rendelkezésre?
- Hogyan tervezi a hiányzó eszközök, infrastruktúra biztosítását?
- A pályázó a gazdasági helyzetét tekintve képes-e a saját forrás
biztosítására?
- A pályázó pénzügyi alkalmasságának vizsgálata- mely arra keresi a választ,
hogy az utolsó lezárt év pénzügyi beszámolói alapján mennyire biztosítható a
projekt megvalósítása és fenntarthatósága.10
- A vállalkozás menedzsmentje alkalmas-e a projekt sikeres
megvalósítására?
0-15 pont
A költségek megalapozottsága és a várt eredménnyel arányos volta
- Megvan-e az összhang az elvégzend feladatok és a tervezett költségek
között?
- A költségtervezés kell en indokolt, reális-e?
- A pályázó reálisan mérte-e fel a szükséges humáner forrás igényt, a
szolgáltatásokat, az eszközigényt és a tervezett költségeket?
A projektjavaslat társadalmi hatásai (az alábbi szempontok alapján 0-10 pont
pontok adhatóak, de nem kötelez? minden pályázat esetében minden
szempontnak megfelelni)

10 Év közben alakult szervezetek esetén az alapító okirat, társasági szerz?dés és a szervezet jöv?beli
mBködésére, illetve a bevétel-kiadásra vonatkozó kalkulációk, számítások csatolása szükséges a pályázó
t?keerejének igazolásához.
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- A megvalósult projektnek várhatóan lesz-e társadalmi hatása, szolgál-e
közéleti célokat és vizsgálja-e ezeket kockázati szempontból?
- A projektjavaslat, illetve a megvalósult projekt, az eredmény hasznosulása
elfogadható-e a társadalom etikai normái szempontjából?
- Hozzájárul-e a projektjavaslat fontos társadalmi problémák (például
életmin ség, közegészség vagy közbiztonság javítása) kezeléséhez,
megoldásához?
- Fenntarthatósági szempont: a létrehozandó termék vagy szolgáltatás hosszú
távon fenntartható módon illeszkedik-e a természeti, illetve társadalmigazdasági környezetbe?
- Segíti-e a projektjavaslat az esélyegyenl séget? (n k-férfiak, fogyatékosok,
kisebbségek, távmunka)?
- Segíti-e a projekt a régión belüli területi egyenl tlenségek csökkentését?
- A támogatott projekt megvalósítása révén kerülnek-e közvetlen vagy
közvetett módon (a projekt keretein belül vagy azokon kívül) kialakításra új
munkahelyek, növekedik-e a foglalkoztatottság? Ezzel kapcsolatban kiemelt
prioritást élveznek a magasan kvalifikált, nagy hozzáadott értéket termel
munkahelyek.
- Milyen kiterjedt kapcsolatrendszert használ föl a projekt megvalósításához?
II. Speciális szempontok pályázati ablakonként
Max.
pont
- Mennyire fejlett, el remutató képzést, technológiai transzfert tartalmaz a
1
projektjavaslat?
- Képzési, tréning projekt esetén mennyiben növeli várhatóan a pályázó
vállalkozás(ok) versenyképességét és innovációs készségét a projekt
megvalósítása?
- Kapcsolódik-e a pályázat új termék fejlesztéséhez?
- Technológia transzfer rendszer esetén mennyire széleskör/ szakért i kört,
partnerséget tervezett a javaslatban, mennyire támasztja alá a javaslat a
megvalósítás és a majdani m/ködtetés hatékonyságát?
- E-learning Akadémia esetén: milyen széleskör/ a konzorcium? Hány
tananyag rendszerezését, közzétételét vagy kidolgozását vállalták? Milyen
széleskör/ ismerethalmazt tartalmaz a rendszer? Mennyire strukturált,
moduláris, a technológia lehet vé teszi-e egyéni tudásigények gyors
kielégítését?
2, 3 - Milyen a szellemi hozzáadott érték aránya?
- Az innováció eredményeként piackövetés, piacbefolyásolás, vagy új piaci
szegmens megteremtése várható-e?
- Meglév technológia, termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztésér l vagy új
kifejlesztésr l van-e szó?
- Továbbfejleszt innováció esetén milyen mérték/ hozzáadott értéket
eredményez az innováció?
- A projektjavaslat valós piaci igényre épül-e?
- Versenyképes-e a létrejöv termék, technológia vagy szolgáltatás?
- Bemutatja-e a pályázó az eredmény gazdasági hasznosítására vonatkozó
elképzeléseit?

30
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5

6

7

- Milyen színvonalú innovatív eredményt hoz a projektjavaslat a klaszter
tagjai számára?
- A régióban valós, koncentrált klaszter fejlesztésér l szól a pályázat?
- Milyen mértékben veszi igénybe a hazai tudásbázist, a projekt milyen
eredet/ szellemi termék megszerzésére/hasznosítására irányul?
- Voltak-e, vannak-e kapcsolatai a hazai tudásbázis intézményeivel, illetve a
projekt megvalósítása során tervezi-e új kapcsolatok kiépítését?
- Milyen kiterjedt kapcsolatrendszert használ föl a projekt megvalósításához?
- Milyen mértékben szolgálja a projekt beszállítói, ipari kooperációs vagy
innovációs klaszter kialakulását, illetve meger sítését?
- Mennyiben szolgálja a projektjavaslat a klaszter tagjainak
versenyképességének növekedését?
- Mennyiben segíti a pályázat hosszútávon a klaszter tagok profitjának
növekedését, a régió kooperációs kapcsolatainak er södését?
- Tartalmaz-e a pályázat új termékfejlesztést?
- Igazolja-e a pályázó a valós igényeket tervezett szolgáltatására?
- A tervezett szolgáltatás célcsoportját milyen mértékben segíti a projekt
megvalósulása?
- Milyen a pályázó kapcsolódása a különböz innovációs szolgáltatásokat
nyújtó szervezetekhez és más szállító, együttm/köd és felhasználó
vállalkozásokhoz?
- Milyen széles kör számára várnak elérhet vé a szolgáltatások?
- Segíti-e a pályázat új termék fejlesztését?
- A projektnek a fejlett technológiákhoz való viszonya
- Milyen K+F eredmény elérése várható az eszköz beszerzése által
- A beszerezni kívánt eszközökkel tervezett K+F tevékenység milyen tudásés technológia-intenzív szakterületekhez kapcsolódik, mennyire újszer/
hazai és nemzetközi szinten?
- A beszerezni kívánt eszközökkel milyen mértékben veszi igénybe a hazai
tudásbázist,
a
projekt
milyen
eredet/
szellemi
termék
megszerzésére/hasznosítására irányul?
- Tervezi-e az eszköz minél jobb kihasználtságának biztosítását, az eszköz
használatának megosztásával?
- Voltak-e, vannak-e kapcsolatai a hazai tudásbázis intézményeivel, illetve a
projekt megvalósítása során tervezi-e új kapcsolatok kiépítését?
- Új, a régióban még nem, vagy nehezen elérhet eszköz beszerzésér l van-e
szó?
- Segíti-e az eszköz új termék kifejlesztését?
- Hány innovációs projekt pénzügyi vizsgálatát tartalmazza a projektjavaslat?
- Milyen tevékenységeket vállal a finanszírozandó ötletek felkutatása
érdekében?
- Hány innovációs projekt számára vállalja az egyébként elérhet nél
kedvez bb finanszírozási forrás biztosítását?
- Hány projekttel kapcsolatban vállal komplex finanszírozási tanácsadást, és
a szükséges t kebefektetés biztosítását?
- Mennyire épít a javaslatban a régió innovációt segít , szolgáltató
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szervezeteire?
- Milyen kiterjedt kapcsolatrendszert használ föl a projekt megvalósításához?
- Hány termékfejlesztési projekt finanszírozását vállalja?
- Milyen színvonalú, jelleg/ tudás, tapasztalat megszerzését célozza a
pályázat?
- Mennyiben szolgálja a megszerzend tudás a vállalkozás innovációs
készségének, potenciáljának fejlesztését?
- Milyen eredmény várható a visszatérés után a megszerzett tapasztalat
eredményeként a vállalkozás számára?
- Mennyiben segíti a pályázat magas színvonalú technológiai, innovációt
segít tudás hazai elterjesztését, „importját”?

8

A pályázatra maximálisan 100 pont adható. A támogatás feltétele, hogy a pályázó mindkét
részpontszám esetén egyenként elérje a maximálisan adható pontszámok 75%-át, azaz az
általános szempontoknál minimálisan 56, a speciális szempontoknál pedig 23 pontot.
A tartalmi értékelésben az igényelt összegt l függ en két független szakért illetve a Regionális
Bíráló Bizottság dönt, felállítva ezáltal egy rangsort a beadott pályázatok között. A végs döntést
a támogatottakról az NKTH elnöke hozza meg a Regionális Fejlesztési Tanács javaslata alapján.
A döntést a KPI (http://www.kutatas.hu), a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
(http://www.westpa.hu) és a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
(http://www.pannonnovum.hu) honlapján teszik közzé. A döntésr l a Pályázati Titkárság a döntés
kézhezvételét l számított 5 napon belül írásban értesíti a pályázót. A jóváhagyott projektek
megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a KPI támogatási szerz dést köt
a pályázóval a Regionális Fejlesztési Ügynökség segítségével.

11. A célok számszerBsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett köteles a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Irodának adatokat szolgáltatni az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a bejelentett tudományos, m/szaki eredmények száma,
a piacra került új termékek 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,
képzéseket sikeresen elvégz k száma,
foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma,
létrejött induló és „spin-off” vállalkozások száma,
a K+F eredmények gazdasági hasznosításából származó bevétel nagysága.
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12. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomag összeállításával az útmutató külön fejezetben foglalkozik (külön van egyéni
illetve a konzorciumi útmutató, lásd 13. és 14. fejezet).
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot A4-es íveken, spirálozva vagy lef/zve,
magyar nyelven 1 eredeti, minden oldalon szignált és 3 sorszámmal ellátott – az eredetivel
megegyez? – másolati példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet
1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal kell eljuttatni a
következ címre:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (NYDRFÜ)
Innovációs Pályázati Titkárság
9700 Szombathely, K?szegi u. 23.
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat és a pályam/ bet/jeles azonosítóját:
ND_INRG_05-xxxxxxxx
ahol
„xxxxxxxx” helyébe a pályam/ nyolc karakteres azonosítója kerül (pályázati /rlap [11a]
mez ).
Beadási határid?: 2005. november 30. 16 óra
A pályázati /rlapot kérjük megküldeni az alap2005@kutatas.hu címre.
A Pályázati Felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról b vebben a Pályázati Titkárság
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
• A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 06/94-509-350-es számon. A munkatársak hétf t l
– csütörtökig 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óra között, pénteken 9:00 – 13:00 óra között
állnak rendelkezésre. A feltett kérdésekre legkés bb 2 munkanapon belül választ kap.
• Kérdéseit felteheti e-mailben a pannonnovum@westpa.hu címre elküldve. A
tárgymez?ben (subject) tüntesse fel a pályázati azonosítót: „ND_INRG_05”. A feltett
kérdésekre 2 munkanapon belül választ kap. Amennyiben a kérdésre nem egyértelm/ a
válasz, ezért továbbítani szükséges a KPI vagy NKTH részére, a válaszadási határid 5
munkanapra módosul.
• A pályázat meghirdetését követ en a megyei jogú városokban pályázati információs
napokat szervezünk, melyek id pontjáról a regionális lapokban értesülhet.
Kérjük az ügyfélszolgálat megkeresése el?tt figyelmesen olvassa végig a pályázati felhívást
és az útmutatót, valamint a Gyakran Ismétl?d? Kérdések listáját a www.kutatas.hu
honlapon, mert lehetséges, hogy kérdéseire azonnal választ kap!
A Pályázati Felhívás és az Útmutató, és a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok,
továbbá a pályázathoz kapcsolódó más hasznos információk (pl. a gyakran ismétl d kérdések –
GYIK, eseménynaptár az információs napok helyszíneivel, id pontjával) a következ honlapon
található meg: www.kutatas.hu.
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