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A támogatás célja
A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi
kutatás-fejlesztési együttm ködését el segít EUREKA programban való magyar részvétel
támogatása.

A támogatás forrása és összege
A pályázat célkit zéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
500.000.000 Ft-ot, azaz ötszázmillió Ft-ot biztosít.

A támogatásban részesül+ pályázatok várható száma
Támogatásban részesül pályázatok várható száma: 10-15 db.

A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult:
• bármely önállóan pályázó belföldi székhely , jogi személyiséggel rendelkez gazdasági
társaság vagy non-profit szervezet
• a K+F projekt megvalósítására létrejött társulás (konzorcium) keretében pályázó belföldi
székhely
• jogi személyiséggel rendelkez gazdasági társaság
• költségvetési szerv
• kutatási tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkez non-profit szervezet
A konzorcium legalább egy tagja gazdasági társaság vagy non-profit szervezet legyen!
A támogatásra csak olyan pályázó jogosult, amely EUREKA projektrésztvev , amit az
NKTH-ban dolgozó magyar EUREKA nemzeti projekt koordinátor igazol. Konzorcium
esetében minden konzorciumi tagnak EUREKA projektrésztvev nek kell lennie.
A projekt bármely fázisában (projekt javaslat, projekt elfogadás vagy már futó projekt)
beadható pályázat és megítélhet a támogatás. Ugyanakkor a nyertes pályázóval történ
szerz déskötés feltétele annak igazolása, hogy a projektre vonatkozó EUREKA projekt
elfogadásra került, és annak megvalósítása is megkezd dött.

A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend támogatás.
A támogatás futamideje legfeljebb 4 év.

A támogatás mértéke
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiség
esetében a projekt ráes elszámolható összes költségének 100 %-a.

non-profit szervezet

A támogatás maximuma vállalkozások esetében a projekt adott vállalkozásra es
elszámolható összes költségének a 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja
által meghatározott része.

Támogatható tevékenységek
A projekt során alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatható.

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, postán vagy futárszolgálattal a következ
címre kell benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C.
Postai cím: 1519 Budapest, Pf. 558
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat bet jeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
DERI_06
Beadási határid+: folyamatos 2006. október 31-ig
A beadási határid betartását a postai bélyegz kelte igazolja.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

