Bioinkub jel pályázat Gyakori Kérdések (GYÍK)
Beszámítható-e a pályázó, vagy a pályázó konzorcium tagja által apportált
ingatlan értéke a támogatás igénybevétele szempontjából elszámolható
költségekbe?
1) A "Biotechnológiai minta-inkubátorközpont létrehozása" c. pályázaton elnyert
támogatásból ingatlan beszerzése nem finanszírozható, tehát a költségekkel és az adott
pályázaton elnyert támogatással való elszámolásnál nem vehet% figyelembe sem az
apportált, sem a beruházás kapcsán szerzett ingatlan értéke.
2) Ha az apportált ingatlan a pályam( benyújtását megel%z%en a pályázó vagy a
pályázó konzorciumi tag tulajdonában volt, akkor a "Biotechnológiai mintainkubátorközpont létrehozása" pályázatban az ingatlan értéke nem számítható be
beruházás költségvetésébe. (Más kérdés, hogy a konzorciumi tagok egymás közötti
elszámolásukban hogyan veszik figyelembe az apportált javak értékét a beruházás
megvalósításához való hozzájárulás mértékének megállapításánál!)
3) A vállalkozás azonban egyéb támogatást is felhasználhat a költségvetés
alrendszerib%l az ingatlan megszerzéséhez, így a beruházási támogatásnak a
vonatkozó jogszabályok [a 85/2004. (IV: 19.) és a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet]
szerinti igénybevétele szempontjából nem közömbös, hogyan számolnak az ingatlan
értékével. Vállalkozások esetében ugyanis a beruházás megvalósításához a
költségvetés alrendszereib%l igénybe vett különféle támogatások összege a vállalkozás
méretét%l és a beruházás helyét%l függ%en nem haladhatja meg a vállalkozásnál
felmerült beruházási költségek összegének 35 - 65 %-át. Ha tehát a beruházást egyedül
megvalósító vagy a megvalósításban konzorciumi tagként résztvev% vállalkozás a
beruházás kapcsán az ingatlan megszerzéséhez támogatást vett igénybe a költségvetés
alrendszereib%l, és részesül a "Biotechnológiai minta-inkubátorközpont létrehozása" c.
pályázaton elnyert támogatásból is, akkor a kétféle támogatás összege nem haladhatja
meg a vállalkozásnál a beruházás megvalósítása és az ingatlanszerzés kapcsán
felmerült költségek összegének az el%bbiekben megadott %-át. (Figyelem!
Vállalkozások esetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból elnyert
beruházási támogatás csak eszközök, berendezések és immateriális javak
beszerzésére használható fel.)
Kinek kell m ködtetnie legalább 5 éven keresztül az inkubátorközpontot a
beruházás befejezése után?
Az inkubátorközpontnak a támogatási szerz%désben rögzített feltételek szerinti
m(ködtetésér%l a támogatottnak vagy a támogatott konzorciumnak kell gondoskodnia.
Az inkubátorközpontot támogatott vagy a konzorcium valamely tagja is m(ködtetheti, ha
e téren kell% jártassággal rendelkezik, de ezzel megbízhatnak kompetens szervezetet is.
A pályázatban ki kell térni arra, hogy mely szervezet fogja m(ködtetni az

inkubátorközpontot. A m(ködtetés során a beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséért a támogatott vagy a konzorcium vezet%je felel.
A pályázatot benyújtó jogi személyiség gazdasági társaság részér-l minimálisan
mekkora összeg
saját forrás szükséges? Erre nem találtam utalást a
pályázatban, csak a régiónkénti támogatási intenzitásra.
Régionként változó. Ha a pályázó, vagy a pályázó konzorcium tagja vállalkozás, akkor a
vállalkozásnál felmerült elszámolható költségekhez a költségvetésb%l, illetve
alrendszereib%l igénybe vett támogatások összegéb%l számított támogatásintenzitás
nem haladhatja meg a 85/2004. (IV.19.) sz. kormányrendelet 30.§-a által meghatározott
mértéket. Észak-Magyarország, Észak-alföld, Dél-alföld, Közép-dunántúl, Dél-dunántúl
tervezési és statisztikai régiókban, valamint a Celldömölki, Letenyei, Friszentpéteri, Téti,
Vasvári, Zalaszentgróti kistérségekben 50%, Nyugat-dunántúl tervezési-statisztikai
régióban 45%, Pest megyében 40% és Budapesten 35%. Kis és középvállalkozások
esetében az itt megadott értékek 15%-kal magasabbak. A különböz% forrásokból
igénybe vett támogatások támogatástartalmát a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete szerint kell kiszámítani.
Tehát pl. egy Bp-i vállalkozás esetében 65% a saját forrás mértéke (KKV esetén 50%)
A saját forrás mértéke mennyiben befolyásolja a pályázat sikerességét?
Amennyiben nem terveznek be a kiírásnak megfelel% mérték( saját forrást, a pályázat
elutasításra kerül.
A pályázati kiírás szerint a közfinanszírozású intézmények támogatási intenzitása
100%, míg a gazdasági szerepl-ké régiónként változó. A minimálisan pályázható
500MFt támogatásból mekkora összeget kérhet a költségvetési szerv és
mekkorát a cég?
Csak ez alapján, azaz a cégre es- támogatásból kalkulálható a szükséges saját
forrás mértéke. Erre szeretnék választ kapni.
Vagy esetleg, ha pl. nyugat-dunántúli beruházásról van szó, úgy az 500MFt
támogatás a teljes beruházás 45%-átképezi és ehhez még 55%, azaz 611MFt saját
forrás szükséges? De ebben az esetben hol jelentkezik a költségvetési
szerv 100%-os támogatása?
Javasoljuk a pályázónak, hogy a kérdést a beruházás költsége fel%l közelítse meg:
A pályázó készítse el a beruházás költségvetését. Tegyük fel, hogy a beruházás összes
költsége 1000 millió Ft.
Ha a pályázó KKV, és egyedül valósítja meg a projektet Gy%rben, akkor ehhez 600
millió Ft támogatást igényelhet, 400 millió Ft-ot saját magának kell el%teremtenie. (A
támogatási térkép szerint Gy%rben megvalósítható beruházás költségéhez 45 %
támogatás igényelhet%, KKV-k esetében ez a támogatás intenzitás 15 %-kal növelhet%,
azaz 60 %.)
Ha a pályázó nem KKV körbe tartozó vállalkozás és egyedül valósítja meg a projektet
Gy%rben, akkor 450 millió Ft támogatást igényelhet, 550 millió Ft-ot saját magának kell
el%teremtenie.

Ha a KKV a beruházást közösen, konzorciumban valósítja meg egy költségvetési
intézménnyel, akkor az 1000 millió Ft beruházási költség valamilyen megosztásban
terheli a konzorcium tagjait. Tegyük fel, hogy a beruházás KKV által vállalt részének
költsége 500 millió Ft, akkor a KKV ehhez 300 millió Ft támogatást igényelhet (mint a
fenti példában, ez is 60 %-os támogatás intenzitás). A költségvetési intézmény partner a
ráes% 500 millió Ft költségéhez 500 millió Ft támogatást kaphat (100 %-os támogatás
intenzitás).
Többtagú konzorcium esetén hogyan kell értelmezni a pályázati útmutató 13.
oldalán megadott maximum 38 oldal terjedelmi korlátot a pályam eredeti
példányának összeállításánál?
A pályázati útmutató 13. oldalán szerepel% max. 38 oldal terjedelmi korlát egyéni
pályázóra vonatkozik. Ha a pályázó több tagú konzorcium, akkor ez az oldalszám
megnövelhet% a konzorciumi tagonként kötelez%en csatolandó lapokkal. Ezek:
- címoldal,
- pályázati (rlap,
- nyilatkozatok,
- szándéknyilatkozat az inkubátorközpont eredeti pályázati céloknak megfelel%
m(ködtetésér%l a beruházás befejezését követ% legalább 5 évig és megállapodás
konzorcium létrehozásáról.
Az így összeállított pályam(vet a KPI az el%írt módon összeállított pályam(nek fogja
tekinteni.
Egyéb mellékletek (ismertet- anyagok, önéletrajzok stb.) csatolhatók-e a
pályázathoz?
A pályázati kiírás az egyes munkatervi fejezetekre oldalszám szerint terjedelmi
korlátozást is el%ír, ezért javasoljuk a projektben résztvev%k írásban történ% bemutatását
(lásd pályázati útmutató 17. old. 2. fejezet) maximálisan 5 oldal terjedelm(re korlátozni.
Természetesen a pályázóra van bízva, hogy ezen belül hogyan oldja meg az esetleges
ismertet% anyagok beépítését. A max. 5 oldaltól el lehet térni, de a munkaterv - ami
magába foglalja a projektben résztvev%k bemutatását is - teljes terjedelme nem lépheti
túl a 30 oldalt. Önéletrajzot nem szükséges csatolni.
A
konzorcium
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az
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szóló
szándéknyilatkozat aláírásának formátumában van-e valamilyen formai megkötés,
vagy elegend-, ha feltüntetjük a konzorciumi tag megnevezését ill. a felette aláíró
személyek nevét?
Elegend% minden pályázó hivatalos cégszer( aláírása.
Van-e valamilyen formai megkötés a beadandó pályamunka bet típusát,
bet méretét, sorközét, margóméretét, stb. illet-en?
Nincs.

Amennyiben a pályázat egyik tagja egy frissen alakult cég, arra a cégre
vonatkozóan elvileg gazdálkodási adatok nem állnak rendelkezésre. Ilyen esetben
mi a teend-?
Ha a vállalkozás m(ködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse!
(lásd. Útmutató 13.9. fejezet).
A cégek cégbírósági bejegyzését ill. aláírási címpéldányokat valóban kell
csatolni?
Nem kell csatolni, de az iratok hitelességét az erre jogosult vezet% cégszer(en aláírt
nyilatkozattal igazolja.
Abban az esetben, ha egy 2005-ben létrejött Kht. a konzorcium vezet-je, annak
bemutatása hogyan történjen? Lehet pl. úgy, hogy bemutatják a Kht.t létrehozó
szervezeteket, bizonyítva ezzel, hogy a Kht. hátterében olyan szervezetek állnak,
amelyek megfelel- szakmai ismeretekkel, múlttal rendelkeznek?
A Kht. Ismertesse, hogy a társasági szerz%désében milyen közhasznú tevékenységre
hozták létre és folytat-e vagy tervez-e folytatni üzletszer( gazdasági tevékenységet. A
Kht. létezését cégbírósági bejegyzéssel is lehet igazolni. A meglév% és/vagy tervezett
gazdálkodási adatokat is megfelel%en dokumentálni kell. Nincs akadálya annak, hogy a
Kht.t létrehozó szervezeteket is bemutassák, de vegyék figyelembe a terjedelmi
korlátokat.
Szükséges-e a biztosíték bemutatása a pályam
szerz-déskötésnél?

benyújtásához, vagy elég a

Ha a pályázó a pályam(ben nem ajánl fel biztosítékot nem teljesítés esetére, akkor az
egyik bírálati szempont alapján értékelési pontokat veszíthet.
,,A projekt sikeres végrehajtásához szükséges egyéb garanciális elemek (pl.
referenciák, szándéknyilatkozatok, nem teljesítés esetére fölajánlott biztosíték(ok)
értéke, jósága.)”
Mi alapján kell kalkulálni az excel fájlban az alap, az alkalmazott kutatás, valamint
a kísérleti fejlesztés százalékos arányát? Ez nem teljesen világos, mivel ez egy
központ létesítését támogató pályázat, bár a beruházás befejezése után van egy 5
éves m ködtetési kötelezettség is.
A pályázati ürlap a 2005 InnovAlapPalyUrlap nevü excel fájlban a [21n] sorban a
pályázó tevékenységének jellege %-os rovatokat a pályázat beruházási jellege miatt
nem kell kitölteni. Az inkubátorközpont m(ködtetése nem K+F tevékenység.

A pályázati útmutató 9. pontja: Az elszámolható költségeket hogyan kell
alkalmazni beruházás esetén?

Az elszámolható költségeket a pályázati kiírásban megjelölt jogszabályi helyeknek
megfelel%en kell értelmezni.
A beruházási projekt m(szaki tartalmától és a pályázó saját pénzügyi elszámolásától
függ, hogy milyen rovatokat fognak kitölteni. A pályázó szervezet típusától függ%en
különböz% támogatási intenzitásokkal kell számolni, de ezen belül a pályázóra bízzuk,
hogy a számviteli törvény alapján az elszámolást hogyan valósítja meg. A beruházások
fajtáit külön nem nevesítettük, a támogatott beruházással létrejöv% tárgyi eszközöket és
immateriális javakat üzembe helyezést követ%en állományba, illetve leltárba kell venni
és azokat 5 évig az eredeti rendeltetés szerint kell m(ködtetni.
Az útmutató 3.3 pontja; A munkaszakaszok leírásánál az 5 táblázat elírás, vagy
pedig nem jól értelmezem ? a 2+5 éves id-tartam miatt 7 táblázat töltend- ki ?
Az útmutató 3.3 pontjában a munkaszakaszokra kitöltend% táblázatok számát a felhívás
és az útmutató együttes értelmezésében kell meghatározni. A beruházást max.2 év alatt
be kell fejezni. Ha a beruházás már 2006-ban megvalósul, akkor legkevesebb 5
táblázatot kell bemutatni. Ha a beruházás 2 évig is eltart, akkor valóban 7 táblázatot kell
kitölteni.
A pályázati útmutató 7. oldalán a következ- szerepel: „A 133/2004.(IV.29) Korm.
rendelet mellékletének 8.e) pontja szerint vállalkozás esetén a támogatás csak
immateriális javak, tárgyi eszközök, gépek, berendezések beszerzésére terjed ki.”
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a támogatás egy részét költségvetési intézmény
kapja, annak a támogatásból lehet személyi és dologi kiadásokra is
pénzösszegeket tervezni és a fent említett megkötés csak a vállalkozó min-sítés
konzorciumi tagokra vonatkozik?
Igen, de a támogatási intenzitást is figyelembe venni.
Mi a projekt kezdésének legkorábbi megengedett id-pontja? Lehet pl. 2005.
december 01-i kezdéssel tervezni a projektet?
A projekt megvalósítását a pályázat beadási határidejét%l számítva meg lehet kezdeni,
de csak 2006 évt%l lehet olyan költségeket betervezni, amelyekhez támogatást kívánnak
igénybe venni.
Van-e lehet-ség például arra, hogy a projekt teljes futamideje 12 hónap legyen, és
az összes, elvileg 24 hónapra igényelhet- támogatást 12 hónapra kérjük?
Igen.
1 évben maximum hány alkalommal lehet elszámolni ill. el-leget kérni?
Az el%leg felvétel betervezése és az el%leg elszámolása összefügg a beruházás
futamidejével, illetve a költségek évenkénti tervezésével. Évenkénti egy elszámoláshoz
egy el%legfelvétel tartozik.

Ha pl. 12 hónapra tervezik a beruházást és azt két részfeladatra bontják, akkor
részfeladatonként lehet támogatási el%leget felvenni. A második részfeladatra kért el%leg
felvételéhez maradéktalanul el kell számolni az els% részfeladatra felvett el%leggel. Az
el%leg költségvetési intézmények esetén a támogatásigény 100 %-a, egyéb esetben
támogatásigény 90 %-a lehet.

