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1. számú melléklet
Elszámolható költségek:
Az el pályázat és a f pályázat esetében
- Személyi juttatásként kizárólag az adott programban részt vev kutatók, technikusok, egyéb
kisegít személyzet személyi jelleg# ráfordításai a számvitelr l szóló 2000. évi C. tv. (a
továbbiakban: számviteli tv. ) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint,
- A személyi jelleg# ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok a számviteli törvény
79.§-ának (4) bekezdése szerint,
- Küls megbízásként kizárólag az adott projekthez igénybe vett szolgáltatások költségei a
számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint,
- A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értékének a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képez tételek ( a számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése
szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból- csak akkor vehet
figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezett l vásárolta),
- Tárgyi eszköz beszerzésként a szükséges irodatechnikai eszközök és berendezések költsége a
számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint,
- Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése szerinti költségek,
valamint a gazdasági vezet nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül rezsiköltségek. A
rezsi összege nem haladhatja meg a támogatási összeg 10%-át.
A Pályázó projekt során keletkezett fizetési kötelezettségének teljesítése során felszámított áfa
az adólevonási jog keletkezésekor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelel en igényelhet vissza.
Az elszámolás szabályai:
A kutatás finanszírozására a támogatásból a Kedvezményezett a 133/2004 (IV.29.) Korm.
rendelet 18 § (3) bekezdésének szabályai szerint el legre jogosult. Az el leg nagysága a
támogatás max. 90%-a lehet. A fennmaradó 10% csak a teljesítésre vonatkozó szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása után fizethet ki. Az el leg folyósításáról,
összegér l, ütemezésér l és az elszámolás módjáról a támogatási szerz dés rendelkezik.
A támogatás a költségterv alapján teljesítés-és forrásarányosan használható fel.
A támogatott a megvalósítandó projektr l köteles könyvelésileg is elkülönített nyilvántartást
vezetni. Ahol az eszközbeszerzés mértéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt,
ott az elkülönített nyilvántartás tartalmazza a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
dokumentumokat is, valamint az eszköznyilvántartást is.
A KPI a kutatás-fejlesztési projekt megvalósulását menet közben független szakért k
bevonásával, a munkaterv alapján munkaszakaszonként értékeli.
A projekt végrehajtása során a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány által nyújtott
szolgáltatásokért és termékekért, illetve a kutatási projekt olyan jelleg# eredményeiért,
amelyek szellemi termékhez / alkotáshoz kapcsolódó tulajdonjogot keletkeztetnek, a
projektben résztvev vállalkozásoknak piaci árat kell fizetniük.
A K+F tevékenység olyan jelleg# eredményeit, amelyek nem keletkeztetnek szellemi
termékhez / alkotáshoz kapcsolódó tulajdonjogot, oly módon kell publikálni, hogy biztosítva
legyen a széles kör# hozzáférés, az egyéb eredményekhez kapcsolódó jogok felett pedig a
Közalapítvány rendelkezik.

