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1. kérdés
Válasz

2. kérdés
Válasz

Van-e feltétele a vállalkozások kutatás-fejlesztési támogatásban való
részesedésnek?
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a vállalkozásoknak nyújtott
állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérıl szóló 163/2001. (IX.
14.) Korm. rendelettel összhangban kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az
esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a normál mőködésen
túlmutató kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztönöz. Erre a kitételre a
versenysemlegesség biztosítása miatt van szükség.
Lehet-e a projektvezetı máshol alkalmazásban, mint a konzorciumvezetı
intézmény?
Lehet. Ebben az esetben is a cégszerő aláírást a konzorciumvezetı intézménynek kell
adnia.

3. kérdés
Válasz

Lehet-e a projektvezetı a JÁP Irányító Testület tagja?
Nem lehet, mivel az Irányító Testület részt vesz a projektjavaslatok értékelésében.

4. kérdés

Elszámolható-e saját forrás költségvetési intézménynél is? Lehet-e a
költségvetési intézmény saját forrása személyi költség?
A költségvetési intézmények támogatása lehet 100 %-os, ami azt jelenti, hogy nem
feltétlenül fontos saját forrással hozzájárulniuk a projekt egészéhez. Természetesen a
költségvetési intézményeknek is lehet saját forrása, és az lehet személyi jellegő is az
indokolható határokon belül, azaz az intézmény alkalmazásában álló oktatók, kutatók,
technikusok, laboránsok, fizikai dolgozók, adminisztrátorok bére és bérjárulékai olyan
arányban, amilyen arányban munkaköri kötelességként munkaidejükben részt vesznek
a projekt megvalósításában.

Válasz

A saját forrás tervezésénél azokat a kiadásokat lehet számításba venni, amelyeket
egyértelmően a tervezett projekt megvalósítására fordítanak.
5. kérdés
Válasz

6. kérdés
Válasz

7. kérdés

Válasz

A támogatás-intenzitás növelése (ld. a pályázati útmutató 6. pontját) minden
tevékenységtípusra (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés), és a
teljes projektre is vonatkozik?
A támogatás intenzitás mértékének növelésekor a kedvezmény csak a
tevékenységtípusokra vonatkozhat, nem pedig a teljes projektre. Ha a projektben a
vállalkozó kétféle támogatásintenzitással támogatható tevékenységet végez
(alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés), akkor mindkét támogatásintenzitás növelhetı
a kedvezményes százalékpontokkal.
A vállalkozás saját forrásként, saját tevékenységi körében végzett kutatásfejlesztési tevékenysége költségeit levonhatja-e az innovációs járulék
összegébıl?
Igen, a saját tevékenységi körében saját célra végzett alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztési tevékenység közvetlen költségei az innovációs járulék bruttó összegébıl
levonhatóak, ezért a saját forrás terhére elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenység
közvetlen költsége levonható a járulék bruttó összegébıl.
A kiírás szerint a támogatás a beadott beszámoló szakmai és pénzügyi
elfogadását követıen kerül átutalásra. Helyesen értelmezzük tehát, hogy a
kifizetés idıpontjáig a pályázó intézménynek meg kell elılegeznie a kiadásokat,
s ez alól csak a kiírás szerinti kivételes elılegkérés a kivétel?
Igen.

8. kérdés

Válasz
9. kérdés
Válasz

10. kérdés

Tekintettel arra, hogy a pályázatot egy 3 éves periódusra kell elkészíteni, lesz-e
lehetıség arra, hogy a pályázatban szereplı költségtervhez képest a projekt
megvalósítása során kisebb-nagyobb átcsoportosítást eszközöljünk, tekintettel
az árviszonyok esetleges változásaira, ill. a projekt megvalósítása során
felmerülı egyéb körülmények megváltozására?
Indokolt esetben engedélyezünk módosítást.
Hogyan kezelendık pénzügyi és számviteli szempontból az olyan vállalkozások,
melyek egyszerre több, különbözı hazai és közösségi forrásból támogatott K+F
projektben is részt vesznek?
A projekteket pénzügyi és számviteli szempontból elkülönítetten kell nyilvántartani és
kezelni – még akkor is, ha azok szakmailag szorosan összefüggnek – melynek
következtében a támogatási intenzitást, valamint az elszámolásokat is külön kell az
egyes projektekre nézve kiszámítani.
(Lásd még: 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 81.§. A 6. FP szerinti támogatási
intenzitással kapcsolatos rendelkezések a keretprogramhoz megjelentetett „Financial
Guideline” címő kiadványban találhatók meg.)

Válasz

A „Nyilatkozatok a személyi feltételek teljesítésérıl” címő nyilatkozatot a
konzorciumi tagoknak vagy a konzorciumvezetınek kell-e kitölteni?
A 2006-os JÁP-nál – a 2005-tıl eltérıen- a konzorciumi tagok egyenként tölthetik ki,
ha az adott konzorciumi tag esetében indokolt. Az értékelésnél viszont a konzorciumi
tagok által összesen megadott személyek számítanak (Nyilatkozat I. része)

11. kérdés
Válasz

Kérdés: Hogyan kell kitölteni a Jedlik-pályamőveknél az őrlap [11bb mezıit]?
A Pályázati Őrlap [11bb] mezıit a Jedlik Ányos pályázat keretében nem kell kitölteni.

12. kérdés

Hogyan értelmezzük az őrlap kitöltési útmutatójában a [11 ae] mezıre vonatkozó
– a tavalyi felhíváshoz képest új – sorokat?
A [11 ae] mezıben csak akkor kell az őrlap kitöltési útmutatójában leírt kritériumra
kitérni, ha szeretnének befizetni az Alapba. Ennél a pályázatnál ez nem elıírás.

Válasz
13. kérdés
Válasz
14. kérdés

Válasz

15. kérdés
Válasz

Lehet-e az immateriális javak között bármely gazdálkodó szervezettıl, ill.
magánszemélytıl vásárolt szabadalmat elszámolni?
Igen.
Az útmutató szerint az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához
kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal növelhetı a támogatási
intenzitás. Mit kell érteni ez alatt pontosan? Konzorcium esetén ekkor minden
konzorciumi tagnak növelhetı a támogatási intenzitása?
Ha a pályázónak van aktuális projektje a keretprogramban, amihez a beadásra kerülı
Jedlik pályázat kapcsolódik, akkor jogosult kedvezményre. Ennek indoklására a
Munkatervben kell kitérni, igazolás csatolása nem szükséges. Igen, kapcsolódó
program esetben minden konzorciumi tag támogatási intenzitása növelhetı.
Elıleget egyösszegben, vagy munkaszakaszonként lehet kérni?
Elıleget munkaszakaszonként lehet kérni, de a támogatási összeg utolsó 10%-a –
költségvetési szervek kivételével – csak a záróbeszámoló elfogadása után
folyósítható. Ez egy példán megvilágítva azt jelenti, hogy egy három munkaszakaszos
4 mFt – 3 mFt- 5 mFt-os költségterv esetén a három beszámolási idıszakra 4 mFt – 3
mFt – 3,8 mFt elıleget lehet maximálisan kérni nem költségvetési szerv esetén.
További szabály, hogy az elıleggel 12 hónapon belül mindenképpen el kell számolni.

