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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a
továbbiakban: Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) meghirdeti az
„Asbóth Oszkár húzóágazati innovációs program - Hasznosítás orientált kutatásfejlesztési nagyprojekt alprogram” projektjét „Az influenza „A” vírus okozta pandémia
elleni védekezés K+F feladatai” témakörben.

1. A támogatás célja
Magyarország gazdasági versenyképességének növelése szükségessé teszi, hogy a nemzeti
érdekekhez kapcsolódóan a hasznosítás orientált területeken kiemelt támogatást kapjanak a
nemzetközi versenyben eredményre esélyes, nemzetgazdasági jelent ség
K+F
tevékenységek. A hasznosítás orientált nagyprojektek er forrásokat koncentrálnak a legújabb
technológiák és termékek kifejlesztésére, a K+F eredmények gyorsított hasznosítására.
Várható eredmények
•
•

A célterületen a K+F tevékenység er södése és az eredményesség javítása
A K+F eredmények hasznosítása, a kifejlesztett termékek gyors megjelenése a
nemzetközi piacon

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
2 000 millió Ft-ot, azaz kett ezer-millió forintot
biztosít.

3. A támogatásban részesül5 pályam6vek várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 1 db.

4. A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult belföldi székhely , jogi személyiséggel rendelkez gazdasági társaság,
vagy ilyen társaságnak kutatás-fejlesztési tevékenységet végz fels oktatási intézménnyel
alkotott konzorciuma. Feltétel továbbá, hogy konzorciumvezet csak vállalkozás lehet.
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5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend támogatás.
A nyertes pályázónak a támogatásból kifejlesztett termék értékesítésével befizetési
kötelezettsége keletkezik az Alapba. Az Alap részére történ befizetésének mértéke az
értékesítés nettó árbevételének minimum 5%-a, és id tartama 5 év.
A pályázat futamideje, a támogatás id tartama: 12 hónap.

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhet maximális támogatás: 2 000 millió Ft.
I. Amennyiben a támogatás kutatás-fejlesztési típusú támogatásnak min sül:
•

Vállalkozások esetén az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó
összes támogatás maximális intenzitása nem haladhatja meg az alább meghatározott
mértékeket:
- alkalmazott kutatás esetén 60%,
- kísérleti fejlesztés esetén 35%,
A fenti pontokban meghatározott támogatási intenzitások kis- és középvállalkozások
esetében 10 százalékponttal növelhet k.

•

Nem vállalkozások esetében a támogatás maximuma a projekt ráes elszámolható
összes költségének 100%-a.

A K+F támogatás nyújtásához az Európai Bizottság el zetes engedélyére van szükség,
amennyiben a K+F projekt mérete meghaladja a 25 millió eurót, és a nyújtott támogatás
pedig az 5 millió eurót.
II. Amennyiben a támogatásból beruházás valósul meg, a támogatás maximális intenzitását
vállalkozások esetében a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak határozzák
meg:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl
tervezési-statisztikai régiókban, valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. számú
mellékletben felsorolt kistérségekben 50%,
b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban - az a) pontban foglalt kivételekkel 45%,
c) Pest megyében 40%,
d) Budapesten 35%.
A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások kis- és középvállalkozások
beruházásai esetében 15 százalékponttal növekednek.
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•

Nem vállalkozások esetében a támogatás maximuma a projekt ráes elszámolható
összes költségének 100%-a.

A beruházási támogatásban részesül köteles:
a) a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelel en öt
évig folyamatosan fenntartani és m ködtetni;
b) a beruházás összköltségének 25%-át saját forrásból finanszírozni, amelybe az
államháztartás alrendszereib l kapott támogatás nem számítható be.
A K+F illetve a beruházási intenzitás maximális támogatási intenzitása a bármely állami
forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg a fenti mértéket.

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
- 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.
§.-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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A nagyprojekt megvalósításához szükséges infrastrukturális, személyi és tárgyi
feltételek megteremtése.
Alkalmazott kutatás.
Kísérleti fejlesztés.
Technológia transzfer.
K+F és innovációs szolgáltatások (piaci áron történ ) igénybevétele.
Szellemi tulajdonvédelem (szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi
bejelentés) Vállalkozások csak a saját forrás terhére számolhatják el a költségét.
Egyetemi és Ph.D. hallgatók bevonása a kutatás-fejlesztési projektekbe.
Nemzetközi K+F és innovációs együttm ködés.
Mobilitás és tapasztalatcsere.
A K+F projekt hasznosítását szolgáló beruházás megvalósítása
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9. Az elszámolható költségek
Költségek csak 2006. január 1-jét l számolhatóak el, az alábbiak szerint:
I. K+F tevékenység
- 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 új eszközök és berendezések költsége a számviteli
törvény 47., 48., 51.§-ai szerint. Termel eszköz beszerzése nem támogatható. Átalakítás,
épület felújítás költsége, a projekthez kapcsolódóan és kizárólag a saját forrás terhére
számolható el.
- Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése szerinti költségek,
valamint a gazdasági vezet nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül költségek
számolhatóak el.
- A projekt megvalósítására ténylegesen felmerült rezsi költségeket az Önköltség-számítási
szabályzatban meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok
szerint köteles 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 a dologi
kiadások között.
- A projekt irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások és munkaadót
terhel járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora
(konzorciumvezet vállalat) jogosult az általa kapott támogatás legfeljebb 5%-áig.
Koordinációs költség saját forrás terhére nem számolható el!
II. Beruházási tevékenység
- A tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és
nem szabadalmazott know-how-k számviteli törvény 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési
értéke, melyen belül az egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem
szabadalmazott know-how-k (a továbbiakban: támogatásban részesíthet immateriális javak)
bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök bekerülési értékének 25%-át. A
KKV-k beruházásaira az el z ekben leírt 25%-os korlátozás nem vonatkozik. Az
elszámolható eszközöknek meg kell felelniük a 30. § (4) bekezdésében foglaltaknak.
- A támogatásban részesíthet immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesül
területhez kell kapcsolódniuk, a kedvezményezett beruházó tehát kizárólag Magyarországon
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jogosult felhasználni azokat, illetve az eszközöknek legalább öt évig Magyarországon kell
maradniuk.
- A támogatásban részesíthet immateriális javakra még különösen a következ feltételeknek
kell teljesülniük: amortizálható eszközökként szerepelnek a vállalat eszközei között és
beszerzésük harmadik félt l, piaci körülmények között történik. Amennyiben a támogatásban
részesíthet immateriális javakat, vagy azok egy részét a beruházó több, a 85/2004. Korm.
rendelet 30. § szerinti különböz támogatási intenzitású régióban is használja, akkor a
támogatásban részesíthet immateriális javak esetében a legalacsonyabb intenzitás irányadó
Megkezdett beruházáshoz illetve szinten tartáshoz támogatás nem nyújtható.
Amennyiben a beruházás a 85/2004. Korm. rendelet 16. §-a alá esik, a támogatás nyújtására
csak az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok
A projektjavaslatok kiválasztása során f követelmény a nagyprojekt megvalósításának az
adott célterület, mint húzóágazat meger södésére és a nemzetgazdaságra gyakorolt hatása az
alábbi szempontok szerint;
•
•
•
•
•
•
•

A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkit zéseihez.
A projektjavaslat szakmai tartalma és hatása az adott célterületre.
A pályázók alkalmassága a tervezett K+F feladatok végrehajtására, a nagyprojekt
sikerre vitelére.
A javasolt szervezeti struktúra és a menedzsment alkalmassága a pályázati célok
elérésére.
A projektjavaslatban megadott, a pályázó által vállalt befizetés mértéke (%-ban), a
Kutatási és technológiai Innovációs Alapba.
A tervezett költségek és az igényelt támogatás megalapozottsága.
Költséghatékonyság.

11. A célok számszer6sítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A szerz dés megkötésekor, valamint 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.
•
•
•
•
•
•

Szabadalmi bejelentések
A megvalósított projektek által létrehozott új munkahelyek száma
A kutató-fejleszt munkába bekapcsolódó hazai és külföldi egyetemi hallgatók, Ph.D.
hallgatók és fiatal kutatók száma
A projektre fordított munkaórák száma
A kifejlesztett termék/ek/ piacra vitelének gyorsasága
A K+F eredmények gazdasági hasznosításából származó nettó árbevétel nagysága

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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A nagyprojektek megvalósításának és m ködésének nyomon követését, a projekt
el rehaladásának ellen rzését, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap monitoring
rendszere biztosítja.

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 KPI
f igazgatójának személyesen kell benyújtani következ címre:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János 1/C
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat bet jeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található és a pályam 8 karakteres azonosítóját, ami a pályázati rlap {11a}
mez jében található.
HONP05
<elektronikus azonosító>
Beadási határid5: 2006. január 19. 12:00
A pályázati csomagban lev kitöltött pályázati rlap elektronikus formában is beküldend a
fenti határid ig az alap2005@kutatas.hu e-mail címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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