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A.

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban NFM) kétfordulós pályázatot hirdet
magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatására,
az NFM és az izraeli ISERD- Directorate for EU R&D közös nemzetközi kutatás
együttműködési programja keretében.
A program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek magyar
és
izraeli
vállalkozások,
vagy
azok
által
vezetett
konzorciumok
hatékony
együttműködésével valósulnak meg. Kutatási konzorciumot vállalkozások, és költségvetési
kutatási szervezetek és/vagy non-profit kutatási szervezetek alkothatnak.

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A pályázat célja olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek
magyar partnerének támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett,
piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:
1. Fenntartható és tiszta technológiák (Sustainable and clean technologies)
2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro – agriculture and food
technologies)
3. Infokommunikáció (ICT)
4. Biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices)
Az izraeli-magyar nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekteknek egyértelmű
versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük (pl. a témáról szóló ismeretek
gyarapítása, üzleti lehetőségbővülés, K+F infrastruktúrához való hozzáférés, stb.) A közös
projektnek mindkét fél számára egyaránt fontosnak kell lennie, és azt mindkét országnak
azonos mértékben kell támogatnia.

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ
SZÁMA

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC.
törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a), e) és g) pontja.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(továbbiakban: KTIA) terhére az NFM a pályázaton eredményesen szereplő pályázók
számára 270 millió forintot biztosít.
A támogatott pályázatok várható száma e felhívás keretében: 4-8 db.

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
30 millió, maximum 70 millió Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában
meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban. A projektek futamideje
maximum 24 hónap.

A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az elnyerhető támogatás mértéke a támogatási összeg és a projekt elszámolható költségei
alapján kerül meghatározásra, de nem lehet magasabb, mint a jogszabályban
meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték.
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A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati
Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a
pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati
Felhívás a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaktól eltérő szabályokat és
határokat állapíthat meg!
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a projekthez nyújtható támogatás
mértéke a KTIA Pályázati Útmutató D.2. pontja alapján kerül meghatározásra úgy, hogy
az igényelhető támogatás mértéke megegyezik a K+F projekttámogatás jogcímen
igényelhető támogatás mértékével.
Pályázó konzorcium esetében az elnyerhető támogatás mértéke minden konzorciumi tagra
külön-külön kerül megállapításra abból kiindulva, hogy az általa vállalt projekttevékenység
ipari kutatásnak vagy kísérleti fejlesztésnek minősül-e. Alapkutatási tevékenység a projekt
keretén belül nem végezhető.

A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek közül legalább kettő
megvalósítását kötelező vállalni a projekt keretében:


PhD hallgató és/vagy posztdoktor és/vagy fiatal kutató bevonása: minimum 3 fő
úgy, hogy fejenként évente legalább 60 napot dolgozzanak a projekten,

 Nemzetközi konferencia rendezése a projekteredmények bemutatása céljából: 1 db,
(legalább 50 fő részvételével),
 minimum 1, a globális piacon versenyképes termék vagy szolgáltatás kifejlesztése,
 minimum
3
nemzetközi
figyelembevételével).

publikáció

(az

iparjogvédelmi

szempontok

A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A.6.1.

ELSŐ FORDULÓS BENYÚJTÁS

A pályázat első fordulójában a pályaművek előminősítése történik meg. Az előminősítéshez
a pályaműveket angol nyelven kitöltött EUREKA projekt adatlapon kell benyújtani (a
felhívásban előírt mellékletekkel) kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikus adathordozón
(kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), a pályázati kiírás részét képező,
kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre:
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell
feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
felhívás kódszámát (TÉT_13_IL/1. forduló), a pályázó nevét és a projekt címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az
adathordozó épségéről!
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Ezzel párhuzamosan az izraeli partner vagy konzorciumvezető ugyanezen tartalommal,
általa kitöltött EUREKA pályázati adatlapot kell, hogy benyújtson az izraeli ISERDDirectorate for EU R&D számára.
A PÁLYAMŰVET MINDKÉT ORSZÁGBAN, AZONOS TARTALOMMAL, A PARTNERREL
EGYEZTETVE KELL BENYÚJTANI. Az együttműködésben résztvevő magyar félnek
a jelen kiírásban leírtak szerint, az izraeli félnek az izraeli kiírásban
meghatározottak szerint kell pályaművét elkészíteni és benyújtani. Egyoldalúan
benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.magzrt.hu
honlapon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat

Telefonon (kék szám)

E-mailen

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt.

06-40-200-617

info@magzrt.hu

Benyújtás határideje:
A pályázatok benyújtása 2013. szeptember 30. napjától 2013. december 31.
napjáig lehetséges.

A.6.2.

MÁSODIK FORDULÓS BENYÚJTÁS

A pályázati felhívás második fordulójában azok a pályázók nyújthatnak be
pályaművet, akik az első fordulóban pozitív döntésben részesültek.
A második fordulóban a pályázatot (kitöltött projekt adatlapot xzip formátumban a
felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel együtt) elektronikus
adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét
képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban,
ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi
postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell
feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
felhívás kódszámát (TÉT_13_IL), a pályázó nevét és a projekt címét. Kérjük, ellenőrizze a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó
épségéről!
A PÁLYAMŰVET MINDKÉT ORSZÁGBAN, AZONOS SZAKMAI TARTALOMMAL, A
PARTNERREL EGYEZTETVE KELL BENYÚJTANI. Egyoldalúan benyújtott pályázatok
nem fogadhatók el.
A benyújtás 2. fordulójának formájában és menetében az adott relációban
szereplő országok eltérő gyakorlatot alkalmazhatnak.
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Az együttműködésben résztvevő magyar félnek a jelen kiírásban leírtak szerint,
az izraeli félnek az izraeli kiírásban meghatározottak szerint kell a pályaművét
elkészíteni és benyújtani.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.magzrt.hu
honlapon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat

Telefonon (kék szám)

E-mailen

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt.

06-40-200-617

info@magzrt.hu

Benyújtás határideje:
A pályázatok benyújtása 2014. március 3. napjától 2014. április 7. napjáig
lehetséges.

B.

PÁLYÁZÓK KÖRE

B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező,
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság magyarországi fióktelepe pályázhat.
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok (GFO 11X),
b) szövetkezetek (GFO 12X),
c) külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe (GFO 226),
Kizárólag konzorciumi tagként pályázhatnak:
d) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel
intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek (GFO 3XX),

rendelkező

e) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, amennyiben kutatásfejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak, közalapítványnak vagy egyházi
felsőoktatási intézménynek minősülnek (GFO 5XX).
Egyéb megkötés:
A Co-funding együttműködési pályázat keretében tervezett kutatás-fejlesztés legalább egy
magyar és egy izraeli pályázó előzetesen egyeztetett együttműködésével valósulhat meg.
Konzorciumi részvétel esetén a konzorciumi tagok száma országonként legfeljebb 5 lehet.
A konzorciumvezető intézmény mindkét országban csak üzletszerű gazdasági
tevékenységet elsődleges tevékenységként végző vállalkozás lehet. Egyetem vagy
kutatóintézet csak konzorciumi tagként csatlakozhat a pályázathoz.
A támogatás feltétele, hogy a magyarországi kutatási konzorcium a közös tevékenység
célját és tartalmát az izraeli partnerekkel előzetesen egyeztesse. Ehhez előzetes
együttműködési megállapodást írjon alá a közösen fejlesztett termék, technológia vagy
szolgáltatás kutatás-fejlesztést követő hasznosításáról, illetve az új know-how
tulajdonjogának megoszlásáról és használatáról.
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Továbbá feltétel, hogy az izraeli fél a saját pályázatát az izraeli partnerintézethez, az
A.6.1. pontban meghatározott benyújtási határidőig benyújtsa.
A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az izraeli
partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem
fogadhatók el.

B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek megfelelnek a
KTIA Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” fejezeteiben foglaltaknak.
Egyéb korlátozások:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati felhívás a KTIA terhére megvalósuló
magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési co-funding együttműködési pályázat. Amennyiben a
pályázók a jelen kiírásra benyújtott projekttel azonos tartalommal projekt javaslatot
nyújtottak be az EUREKA pályázati kiírásra is, az EUREKA pályázat pozitív döntése esetén
jelen felhívás keretein belül támogatásban nem részesülhetnek. Amennyiben jelen kiírás
keretein belül pozitív döntésben részesülnek, az EUREKA felhívás keretein belül
támogatásban nem részesülhetnek.
Ugyanakkor a jelen pályázat második fordulójában nyertes pályázók EUREKA
minősítésének érdekében a Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH) az eredeti
EUREKA projekt adatlap alapján intézkedik az EUREKA megfelelő intézményeinél.

B.3. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a KTIA Pályázati
Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

C.

A PÁLYÁZAT TARTALMA

C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A jelen Pályázati Felhívás keretében a KTIA Pályázati Útmutató C.1 pontja alapján az
alábbi tevékenységek támogathatók:
K+F projekttámogatás:
a) Ipari kutatás (KTIA Pályázati Útmutató C.1.1. fejezet szerint),
b) Kísérleti fejlesztés (KTIA Pályázati Útmutató C.1.1. fejezet szerint).
Jelen pályázati felhívás keretében alapkutatás nem támogatható.
De minimis támogatás:
c) Koordinációs tevékenység (KTIA Pályázati Útmutató C.1.2.8. pont szerint)
d) Tájékoztatás (KTIA Pályázati Útmutató C.1.2.9. pont szerint)
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C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a KTIA Pályázati
Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével:
Költség típusa
K+F projekt támogatás:
Személyi jellegű költségek K+F tevékenységhez kapcsolódóan 1
Elszámolható a kiutazó magyar kutatónak járó napi, havi juttatás ill.
ellátmány költsége (szállást is beleértve)
 napidíj felső határa: max. 30.000.- Ft/fő/nap (max. 14
nap/fő/utazás; mely tartalmazza a szállás költségét is)
 14 napot meghaladó kinttartozkodás esetén csak havidíj
számolható el, melynek felsőhatára: max. 300.000.- Ft/fő/hó
(mely tartalmazza a szállás költségét is)
Igénybevett szolgáltatás- részletes árajánlat csatolása kötelező.
(kizárólag harmadik féltől megrendelt K+F tevékenység díja):
A projekt összes elszámolható költségének max. 35%-a
Egyéb dologi költségek:
Anyagköltség
Rezsi költség:
a kutatási projekt céljának megvalósítása érdekében
ténylegesen felmerülő általános (rezsi) költség
számolható el, de az összeg nem haladhatja meg
konzorciumi
tagonként
külön-külön
a
munkaszakaszonként elszámolt támogatás, valamint
saját forrás 5-5%-át
az egyéb
Egyéb működési (dologi) kiadások:
dologi
 A kutatási projekt céljának megvalósítása érdekében
költségek
kizárólag
a
külföldi
partner
intézményig
lebonyolítandó utazások költségei. Ezek összesen nem összege nem
haladhatják meg a max. 500.000.- Ft/Fő/utazás haladhatja
meg a projekt
költséget, mely tartalmazza:
összes
o Helyközi utazás költségei Magyarországon lakhelytől
a repülőtérig és vissza (vonat, busz, reptéri elszámolható
transzfer, saját gépkocsi használat max. 50 Ft/Km) költségének
25%-át
o Repülőjegy és költségei (biztosítás, reptéri illeték),
oda-vissza
o Helyközi utazás költségei Izraelen belül repülőtérről
a partner intézményéig és vissza (vonat, busz,
reptéri transzfer)
 Magyar kiutazónak járó utasbiztosítás díja: max.
1500 Ft/fő/nap
 Konferencia szervezésével összefüggő költségek
(kizárólag KTIA Pályázati Útmutatóban leírtak szerint)
Eszközbeszerzés – részletes árajánlat csatolása kötelező
Immateriális javak- részletes árajánlat csatolása kötelező: a projekt
elszámolható költségének max. 35%-a

A KTIA Pályázati
Útmutató
fejezete alapján
C.2.1. fejezet

C.2.1.1. fejezet

C.2.1.2. fejezet

C.2.1.3. fejezet

C.2.1.7. fejezet

C.2.1.4. fejezet

C.2.1.5. fejezet
C.2.1.6. fejezet

1

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar kutató külföldi kiutazásra kifizetett napi, illetve havi
díján felül a kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 900.000.- Ft/hó személyi
jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális
személyi jellegű kiadásként, míg a technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb
600.000 Ft/hó.
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A KTIA Pályázati
Útmutató
fejezete alapján

Költség típusa
De minimis támogatás:

C.2.2. fejezet

Koordinációs költségek
A projekt elszámolható költségének max. 2%-a

C.2.2.8. fejezet

A koordinációs költséget kizárólag a konzorciumvezető szervezet
számolhat el.
Tájékoztatási költség

C.2.2.9. fejezet

A projekt elszámolható költségének max. 2%-a

A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát érintő szabályokat a KTIA Pályázati
Útmutató C.2. fejezete tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően, a támogatási
döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek változtatására nincs
lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

C.3. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A KTIA Pályázati Útmutató C.3. és C.5. fejezetében foglalt korlátozásokon felül a jelen
pályázati kiírás keretein belül semmilyen, a pályázati felhívás C.2. pontjában nem
nevesített költség nem számolható el.

C.4. MUNKATERV
C.4.1.

ELSŐ FORDULÓS BENYÚJTÁS:

Az első fordulóban az előminősítéshez szükséges pályaműveket, az EUREKA projekt
adatlapnak megfelelően (angol nyelven) kell benyújtani.

C.4.2.

MÁSODIK FORDULÓS BENYÚJTÁS:

A pályázat keretében megvalósítandó új projektet kizárólag a 2. forduló (csak magyar
nyelven benyújtandó) adatlapjában megtalálható munkaterv alapján, a pályázati adatlap
kitöltési útmutató előírásainak megfelelően mutassa be. Az adatlapon túlmenően
benyújtott munkaterv az értékelés során nem kerül figyelembevételre.
A munkaterv kötelező tartalmi elemei
1. Projekt bemutatása


Rövid összefoglalás: A projekt céljának, céljainak bemutatása. A célkitűzés
újdonságtartalmának nemzetközi és hazai összehasonlítása.

2. Pályázók bemutatása
 Főpályázó rövid ismertetése,
eredményeinek bemutatása.

korábbi

K+F

tevékenységeinek

és

elért
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 Konzorciumi tagok rövid ismertetése, korábbi K+F tevékenységeinek és elért
eredményeinek bemutatása, referenciák ismertetése.
 A magyar-izraeli együttműködés szerepe a célok elérésében. Az együttműködés
előzményei (ha volt az izraeli partnerekkel korábbi közös kutatás). Az
együttműködés komplementer jellege, szinergiái, várható haszna.
 A magyar pályázóknak a projektet megelőző, azt közvetlenül megalapozó
tevékenységének összefoglalása. A pályázó kutató-fejlesztő szervezetek által már
elért eredmények bemutatása.
 A projekt tevékenységének leírása.
 Ösztönző hatás kifejtése - csak nagyvállalat estén.
 Üzleti hasznosíthatóság: Mutassa be a projekt várható közvetlen és közvetett
hatásait pl. a fejlesztési eredmények felhasználásával nyert termék, eljárás vagy
szolgáltatás piacra kerülésének várható eredményei nemzetközi és hazai szinten.
A támogatás ösztönző hatása tekintetében továbbá a KTIA Pályázati Útmutató C.4
pontjában foglaltak az irányadók.

C.5. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA
A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a KTIA Pályázati Útmutató
B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

C.6. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés magyar oldalának megvalósulási helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

C.7. A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2014 augusztus 1-el tervezhető.
A projekt megvalósításához szükséges költségek elszámolása saját forrás terhére, saját
felelőségre 2014. augusztus 1-től, a támogatás terhére a támogatásról szóló döntés napjától
lehetséges.

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását
megelőzően sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.
A projekt a KTIA Pályázati Útmutató C.5. „A projekt megkezdése” fejezetben foglaltak
szerint kezdhető meg.
A projektet a konzorciumvezetőnek kell megkezdenie.

C.8. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ
HATÁRIDEJE

A projekt fizikai befejezésének végső határideje: 2017. március 31.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a
Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül.
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A Kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje 2017. április 30.
A projektet a konzorciumvezetőnek kell fizikailag befejeznie.
A projekt fizikai befejezésének minősül:
a) ipari kutatás esetén azon kutatásról szóló kutatási jelentés,


amelynek eredményéről bizonyított az újdonság, az eredetiség, és



amely jelentés konkrét javaslatokat tesz az eredmény hasznosítására új (a
konzorciumvezető által megcélzott piacon eddig nem ismert) termék,
szolgáltatás vagy technológia kifejlesztésére, továbbá a konzorciumvezető által
megcélzott piacon bevezetett termék, szolgáltatás vagy technológia jelentős
mértékű, piaci előnyöket biztosító továbbfejlesztésére, és



amely kutatási jelentést a konzorciumvezető hasznosításra elfogadta;

b) kísérleti fejlesztés esetén:


a létrejött prototípust bemutató jegyzőkönyv, amely dokumentálja a létrehozott
mintapéldány műszaki-tudományos szempontból való működőképességét és
azt, hogy tulajdonságait tekintve megfelel az eredeti fejlesztési célkitűzéseknek.
Jelen felhívás keretében prototípusnak tekintendő a kifejlesztendő terméknek
azon modellje, amely rendelkezik a kifejlesztendő termék minden, előre
eltervezett tulajdonságával, de kereskedelmi forgalomba nem hozható, illetve
erre nem alkalmas. (pl. gyógyszerfejlesztés esetén a humán I., illetve II. fázisok
klinikai dossziéja);



termékfejlesztés esetén:
o
o

a létrejött új terméket bemutató ismertető kiadvány,
a forgalomba hozatalhoz szükséges hatósági engedély (amennyiben ez
releváns).

Jelen felhívás keretében terméknek tekintendő valamely piacon forgalomképes
(forgalomba hozható és kelendő) anyag vagy tárgy. Új terméknek minősül a
pályázó által megcélzott piacon még nem ismert, nem publikált termék.
Szoftvertermékek esetében nem minősül új terméknek a rutinszerű
szoftverfejlesztési tevékenység eredményeként előállított termék.


technológia fejlesztés esetén:
o
o
o

a technológiai leírás,
a technológia működőképességét bizonyító demonstrációról felvett
jegyzőkönyv;
a technológia alkalmazásához beszerzendő hatósági engedélyek
megnevezése (amennyiben ez releváns).

Jelen felhívás keretében technológiának tekintendő valamely termék
előállításánál vagy szolgáltatás nyújtásánál alkalmazható, piacképes eljárás. Új
technológiának minősül az a technológia, amely a technológia potenciális
felhasználóinak körében eddig nem ismert, nem alkalmazott, vagyoni értéket
képviselő, forgalomképes eljárás, vagy az a technológia, amely a termék
előállításának vagy szolgáltatás nyújtásának folyamatában valamely feladatra
eddig nem ismert (nem publikált) megoldást nyújt.


szolgáltatás fejlesztés esetén:
o

a szolgáltatás leírás,
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o
o

a szolgáltatás működőképességét bizonyító demonstrációról felvett
jegyzőkönyv;
a szolgáltatás alkalmazásához beszerzendő hatósági engedélyek
megnevezése (amennyiben ez releváns).

Jelen felhívás keretében szolgáltatásnak tekintendő a szolgáltatótól független
megrendelő
megbízására,
anyagi
ellenszolgáltatás
ellenében
végzett
tevékenység. Új szolgáltatásnak minősül a pályázó által megcélzott piacon még
nem ismert vagy nem bevezetett, nem publikált szolgáltatás.
c) amennyiben a projekt keretében iparjogvédelmi oltalom megszerzésére kerül sor, a
hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi hatóság által kiállított lajstromkivonat, illetve
ennek hiányában az érkeztetett bejelentés vagy ennek igazolására alkalmas
dokumentum kiállítása minősül a projekt fizikai befejezésének.
Termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése támogatható,
feltéve, hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ahhoz, hogy ipari
alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosítsák.

C.9. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
Jelen pályázati felhívás esetén nem releváns.

C.10. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN
a) Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a pályázó nem tesz
eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek.
b) A pályázó köteles a 160/2001. (IX.12) Korm. rendelet
szolgáltatására a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerbe.

szerinti

adatok

c) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a
pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra
kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő
kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási
adatok.)
d) A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre
kerül sor. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázat merül fel,
akkor a jelen fejezet c) pontjának megfelelően a pályázat elutasításra kerülhet,
illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
da) ha a pályázó – konzorcium esetén a konzorciumi tag –, illetve az árajánlat
adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
db) ha a pályázó – konzorcium esetén a konzorciumi tag –, illetve az árajánlat
adó/szállító szakmai kompetenciái, tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt
megvalósítására,
dc) ha a pályázó – konzorcium esetén a konzorciumi tag –, illetve az árajánlat
adó/szállító folyamatban lévő (a pályázó által pénzügyileg ki nem fizetett)
pályázati projektjeinek saját forrás szükséglete a pályázat benyújtását
megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója
szerinti saját tőkéjét meghaladja,
dd) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység
végzésére,
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de) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel,
vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön
révén biztosított,
df) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű
készpénzes kiegyenlítés révén történik.

D.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

D.1. TÁMOGATÁS FORMÁJA
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás a KTIA Pályázati Útmutató D.1.
fejezete szerinti vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A pályázat alapján vállalkozások részére nyújtható támogatás K+F projekttámogatásnak
(KTIA Pályázati Útmutató C.1.1. pontja) és de minimis támogatásnak (KTIA
Pályázati Útmutató C.1 2. pontja) minősül.

D.2. ÖNRÉSZ
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie, melynek részletes szabályozását a
KTIA Pályázati Útmutató D.2.13. pontja tartalmazza. Az önrész saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás a pályázati önrész
kiegészítésére más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az
adott támogatási kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy
az Európai Unió által hozott határozatban rögzített támogatási intenzitást.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal
megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre állását.

kell

igazolnia

a

projekt

Az önrész rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az
első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett – konzorcium esetén a vállalkozás – köteles
benyújtani.

D.3. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Jelen kiírás keretében nem releváns.

D.4. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
A kedvezményezett köteles valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, az Alapkezelő javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való
sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
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D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Indokolt esetben a támogatásból annyi alkalommal adható előleg, ahány
beszámolási időszakot terveznek a pályázók a projektben, a beszámolási időszak
költségeinek és a 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő mértékben.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előleg folyósítása jogszabályon alapuló
lehetőség, mely indokolt esetben adható.
Az előleg csak akkor fizethető ki, ha az előlegfizetési kérelem indokolt. Előleg, illetve a
támogatás folyósításának további feltétele, hogy a támogatott a korábban kapott előleget
és saját forrásának az adott munkaszakaszra tervezett részét felhasználta, erről elszámolt,
és a kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került, illetve a
kedvezményezettnek nincs az Alappal szemben 60 napot meghaladó lejárt tartozása (pld.
el nem számolt előlege).
Az előleg összege munkaszakaszonként maximum az össztámogatás 25 %-a
lehet, további előleg igénylése esetén a jelen felhívás D.6. pontjában foglaltakat
kell figyelembe venni.
Az előleg arányos (adott munkaszakaszra eső) részével az adott munkaszakasz
végéhez igazodva kell elszámolni.

D.6. TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE
Egy munkaszakasz hossza maximum 6 hónap lehet.
Vállalkozások és államháztartáson kívüli kutatási szervezetek esetén a
támogatási összeg utolsó 25%-a csak a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló
elfogadása után folyósítható.
Államháztartáson belüli kutatási szervezetek esetén a támogatási összeg utolsó
10 %-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható.

E.

NYOMONKÖVETÉS

A kedvezményezett a megvalósítás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt
megvalósulásáról.
A monitoring adatszolgáltatás és a jelentéstétel részletes szabályait illetően a KTIA
Pályázati Útmutató E.1. fejezetében foglaltak irányadóak.
Mértékegység

Adatszolgáltatás
jellege

Kifejlesztett új
termék/technológia/szolgáltatás/prototípus

Db

Kötelező vállaláshoz
kapcsolódik

A projektbe bevont foglalkoztatottak száma/ PhD
hallgatók/posztdoktorok/fiatal kutatók

Fő

Kötelező vállaláshoz
kapcsolódik

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése
nemzetközi konferencián

Db

Kötelező vállaláshoz
kapcsolódik

A projekt eredményeit bemutató nemzetközi publikációk

Db

Kötelező vállaláshoz
kapcsolódik

Mutató neve
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Mértékegység

Adatszolgáltatás
jellege

Szabadalmi bejelentések száma (hazai, nemzetközi)

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projekt során létesített új kutatói munkahelyek száma

Fő

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projektben résztvevő tudományos fokozattal
rendelkező kutatók száma

Fő

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése, hazai
konferencián

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projekt eredményeit bemutató hazai publikációk

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projektbe bevont saját forrás

Ft

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projekt eredményét hasznosítók (vállalkozások,
szövetkezetek, intézmények)

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

Megtartott munkahelyek száma

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

A projekt eredményeként létrejött többlet árbevétel
összesen

Ft

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

További együttműködés egyetemmel, kutatóintézettel

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

Projekt eredményeként létrejött új projektek, (hazai,
nemzetközi)

Db

Tájékoztató monitoring
mutató (indikátor)

Mutató neve

A kedvezményezett köteles a megvalósítás időszakában, illetve a projekt zárásával
összefüggésben szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a projekt megvalósulásáról,
melyre a KTIA Pályázati Útmutató E.2., E.3., és E.6. fejezetben foglaltak irányadóak.

F.

PÁLYÁZATKEZELÉS

F.1. PROJEKTKIVÁLASZTÁS
Jelen pályázati felhívás keretein belül csak olyan projektjavaslat részesülhet
támogatásban, amelynél az értékelés során a magyar és az izraeli partner projektjavaslata
esetében, a két fordulós kiválasztási folyamat során mindkét fordulóban egyaránt javaslat
születik a támogatásra.
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a KTIA Pályázati Útmutató F.3.
fejezete tartalmazza.
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F.1.1.

ELJÁRÁSREND

A határidőre beérkezett projektek kiválasztási folyamata magyar és izraeli részről is két
fordulóban zajlik.

F.1.1.1. ELSŐ FORDULÓS BENYÚJTÁS:
Az azonos tartalommal benyújtott EUREKA adatlapokat a pályázat kezelésben illetékes
magyar és izraeli szervezetek fogadják.
A magyar és a izraeli fél kölcsönösen értesítik egymást a befogadott, formailag megfelelő
pályázatokról és kizárják a másik félhez be nem érkezett pályázatokat.
Az első fordulóban benyújtott pályaműveket a magyar és az izraeli felet képviselő kiíró
intézmény által delegált szakértők egyidejűleg, de egymástól függetlenül értékelik és az
értékelés alapján javaslatot tesznek arra, hogy a második fordulóban mely projektek
szerepelhetnek. A második fordulóban szereplő pályaművekről a támogató hozza meg a
döntést. Az első fordulóban támogatás odaítéléséről döntés nem születik.

F.1.1.2.

MÁSODIK FORDULÓS BENYÚJTÁS:

A pályázati felhívás második fordulójában azok a pályázók nyújthatnak be
pályaművet, akik az első fordulóban pozitív döntésben részesültek.
Az azonos szakmai tartalommal benyújtott a pályázat kezelésben illetékes magyar, illetve
az izraeli szervezetek fogadják.
A mindkét félhez beérkezett és értékelhető pályázatokat mindkét fél megvizsgálja és
kiegészíti a saját értékelési eljárása alapján szükséges további információkkal.
A kiválasztási folyamat második fordulója magyar részről a KTIA Pályázati Útmutató F.4.
fejezete alapján zajlik.
Az egyes országok értékelési eljárása alapján a pályázatok mindkét országban, de
egymástól függetlenül rangsorolásra kerülnek.
A magyar és az izraeli felet képviselő kiíró intézmények által delegált szakértők Vegyes
Bizottsági ülésen tesznek javaslatot a közösen támogatni kívánt projektekre, és a
támogatás mértékére.
A Vegyes Bizottság javaslata alapján a magyar és izraeli partnerintézet egyetértésben dönt
a projektek támogatásáról, illetve elutasításáról.

F.1.2.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A támogatásban részesülő projekteket a jelen Pályázati felhívás A, B, C, D, F és G
pontjaiban foglalt kritériumok, valamint a tartalmi értékelés szerint választja ki a
támogató.
Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti kritériumrendszer
bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.
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F.1.2.1.

ELSŐ FORDULÓS BENYÚJTÁS:

Az első fordulóban a pályázatok tartalmi vizsgálatát a kitöltött EUREKA adatlapon szereplő
információk alapján, a magyar és az izraeli felet képviselő kiíró intézmény által delegált
szakértők végzik, az alábbi szempontok alapján:
Értékelési szempont
1.

2.

3.

4.
5.

Pontszám

A projekt bemutatása
A projekt (teljes, izraeli és magyar rész együttes) szakmai jelentősége; a
projekten
belüli
munkamegosztás
kiegyensúlyozottsága;
az
együttműködés által hozzáadott érték
A pályíázat keretében megvalósítandó projekt tudományos,
műszaki tartalma
A technológiai érettség és kockázat foka; az innováció foka (létező
technológia új alkalmazása, új eljárás, termék és szolgáltatás
létrehozása)
A pályázat ütemezettsége, ellenőrizhetősége
A projekt céljainak és tevékenységeinek logikai kapcsolódása;
munkaszakaszok kidolgozottsága; várható eredmények bemutatása;
projekt szervezése
A részvevő magyar szervezetek alkalmassága
Résztvevők szakmai és menedzseri kapacitása; résztvevők pénzügyi
helyzete; résztvevők technológioai kapacitása
Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága
A megcélzott piac mérete (globális piac, piaci rés); piacra jutás és
kockázatai; beruházás és megtérülése; profitkilátások; a projekt
stratégiai jelentősége a pályázó cég és Magyarország számra; földrajzi
és/vagy szektorális hatások

0-5 pont

0-10 pont

0-5 pont

0-5 pont
0-5 pont

A 1. forduló kiválasztási folyamatában nem vehetnek részt azok a pályázatok,
amelyek esetében a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 15
pontot.

F.1.2.2.

MÁSODIK FORDULÓS BENYÚJTÁS:

A második fordulóban a pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbi szempontok alapján
történik:

1.

Értékelési szempont

Pontszám

Értékelési előfeltételek

Igen/Nem

1.1. A projekt célja összhangban van-e a pályázati kiírás céljaival?

Igen/Nem

1.2. Rendelkezik-e a projektjavaslat jól meghatározott, világos
célkitűzéssel?

Igen/Nem

1.3. A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e
összeállításra?

Igen/Nem

1.4. A projektben résztvevő szervezetek és személyek, szakmai
szempontból alkalmasak –e a projekt megvalósítására?

Igen/Nem
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Értékelés
2.

A projekt
tartalma

Pont (0-60)
szakmai,

tudományos,

műszaki

és

újdonság

2.1. A projekt szakmai tartalma, jelentősége, újdonsága hazai
nemzetközi vonatkozásban

és

2.2. A projektet megelőzően a pályázónak a témával kapcsolatos kutatási
eredményei
3.

A projektjavaslat megvalósíthatósága

0- 20 pont
0-15
0-5
0- 10 pont

3.1. A projektjavaslat megvalósíthatósága, projekt menedzsmentje

0-5

3.2. A részfeladatok indokoltsága és egymásra épülése, végrehajtásának
ütemezettsége, részfeladatok teljesítésének ellenőrizhetősége

0-5

4.

A projektjavaslat költségterve, a pályázók gazdasági háttere

0- 10 pont

4.1. A projekt költségeinek megalapozottsága, a partnerek részesedése.
A költségek részfeladatokhoz való illeszkedése, a tervezett teljes
munkaidő összhangja a feladatok nagyságával, a költségmegoszlás
arányossága a feladatok és a konzorciumi partnerek között

0-5

4.2. A projektbe bevonandó saját forrás, illetve egyéb forrás összege.
Konzorciumi tagok gazdasági helyzete (pl. saját forrás biztosításának
szempontjából)

0-5

5.

Az eredmények társadalmi és gazdasági hasznosíthatósága

0- 20 pont

5.1. A kutatási eredmények várható hatása az adott szakterület hazai és
nemzetközi szinten mért fejlődésére, hozzájárulása kiemelt
jelentőségű nemzeti vagy világméretű probléma megoldásához

0-10

5.2. A hasznosítási terv megalapozottsága, megcélzott piac és a
versenytársak elemzése, hazai és/vagy nemzetközi piacokon való
versenyképessége

0-5

5.3 A projektben a (kötelezően előírtakon felül) vállalt célindikátorok

0-3

5.4 A projektjavaslat kapcsolódása az Európai Unió kutatás-fejlesztési
programjaihoz

0-2

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a projektjavaslat az
bármelyikének nem felel meg, akkor pályázat elutasításra kerül.

értékelési

előfeltételek

A 2. fordulóban nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a
pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 30 pontot.

F.2. PANASZ- ÉS KIFOGÁSKEZELÉS
A pályázó a benyújtott pályamű formai hiba miatt történő elutasítás esetén az elutasításról
szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak címzett írásbeli panaszt nyújthat be a MAG Zrt.
részére.
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A pályázó a benyújtott pályamű tartalmi értékelését követő döntés ellen jogszabálysértés
vagy a pályázati kiírásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül az indok megjelölésével a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak
címzett írásbeli panaszt nyújthat be a MAG Zrt. részére.
A pályázó a támogatási jogviszony időtartama alatt a MAG Zrt-hez kifogást nyújthat be, ha
a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás
folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba,
illetve a támogatási szerződésbe ütközik.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10
munkanapon belül, egy alkalommal az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) 90. §. (4) bek. szerinti formában és tartalommal van lehetősége a
kedvezményezettnek.

F.3. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
A támogatási szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a pályázóknak nyilatkozniuk kell
arról, hogy rendelkeznek minden fél által aláírt nemzetközi konzorciumi megállapodással
(Partnership Agreement).
A további részletes szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató F.5. fejezetében
foglaltak az irányadók.

F.4. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS
A részletes szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató E.3. fejezetében foglaltak az
irányadók.

F.5. A SZAKMAI BESZÁMOLÁS
A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményeit illetően a KTIA pályázati útmutató
E.2. fejezetben foglaltak az irányadóak.

F.6. HELYSZÍNI MONITORING LÁTOGATÁS ÉS HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított
szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázó/kedvezményezett köteles helyszíni monitoring látogatás keretében a MAG Zrt.
képviselőivel-, míg helyszíni ellenőrzés esetében az NFM ellenőreivel együttműködni.
A helyszíni ellenőrzések részletes szabályait illetően a KTIA pályázati útmutató F.9
fejezetben foglaltak irányadóak.

F.7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
A kedvezményezett – konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag – a projekt
megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és
nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott
meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és
nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató és a MAG Zrt. honlapjáról
letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap finanszírozásával megvalósuló projektekhez” című dokumentum, valamint
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az „Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
finanszírozásával megvalósuló projektekhez” tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az
előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra
elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

G.

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

G.1. ELSŐ FORDULÓS BENYÚJTÁS:
Csatolandó dokumentum megnevezése
1. Kitöltött és aláírt EUREKA projekt adatlap
2. Nyilatkozat (Adminisztratív feltételekről)
3. A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási
címpéldánya, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás
minta.
4. A pályázó vállalkozás(ok) jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott)
éves beszámolója és az éves beszámoló közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását
igazoló dokumentum.

Megjegyzés

- amennyiben nem került
feltöltésre a www.ebeszamolo.kim.gov.hu oldalra

G.2. MÁSODIK FORDULÓS BENYÚJTÁS:
Csatolandó dokumentum megnevezése
1. Az izraeli és a magyar fél által is aláírt
együttműködési szándéknyilatkozat.
2. Konzorciumi pályázat esetén szándéknyilatkozat a
magyar konzorcium létrehozásáról.
3. Árajánlatok (eszközbeszerzés, igénybevett
szolgáltatások és immateriális javak esetén)
4. A magyar és a külföldi projektvezetőnek, továbbá a
projektben résztvevő magyar és külföldi kutatóknak
az önéletrajza, amely a témával kapcsolatos szakmai
tevékenységek bemutatására szorítkozik (max. 1-1
oldal személyenként), és a nevesített kutatók
publikációs jegyzéke (max. 5-5 publikáció címe
személyenként)
5. A kedvezményezettnek belső dokumentumában
elemeznie kell a támogatott projekt vagy
tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli
életképességét az ösztönző hatás alátámasztása
érdekében.
6. Vállalkozások esetén a pályázat beadását megelőző utolsó

lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak (APEH-nak) kötelezően
megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó
oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása.

Pályázathoz csatolandó

Kizárólag nagyvállalati
kedvezményezett esetén

- amennyiben nem került
feltöltésre a www.ebeszamolo.kim.gov.hu oldalra a
beszámoló kiegészítő melléklete
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Kutatás-fejlesztési,
tartalmaznia kell:

innovációs

igénybevett

szolgáltatások

esetén

az

árajánlatnak

a) az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalmát, valamint a keletkező (a
megbízó részére átadásra kerülő) eredmény konkrét megnevezését,
b) a szolgáltató által ráfordított emberhónap számot feladatonként és munkakörönként
(kutatóként 1 embernap esetében legfeljebb 8 óra tervezhető),
c) a szolgáltató által kalkulált emberhónap díjat feladatonként és munkakörönként
(elegendő az 1 emberhónapra tervezett egységárat megadni) 2,
d) a feladatokat végző vezető kutató/fejlesztő nevét,
e) a szolgáltató által a szolgáltatás nyújtásába bevont szakértőinek megnevezését,
f)

a munkakörüket (kutató, fejlesztő, technikus), szakképzettségüket (agrár, műszaki,
természettudományi vagy orvosi),

g) a szolgáltató által becsült anyagjellegű költségeket (volumen*ár),
h) amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok
összegét és megnevezését,
i)

a szolgáltató által az ajánlat kiállításának napját megelőző 24 hónapban hasonló
témában nyújtott három legjelentősebb referenciát,

j)

a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a megbízást alvállalkozónak nem adja tovább,
hanem a szolgáltatást saját kapacitásaival biztosítja,

k) a szolgáltató honlapjának elérhetőségét.
A kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat
vonatkozó árajánlatok esetében nem szükséges.

igénybevett

szolgáltatásokra

Amennyiben ipari kutatásra irányuló szolgáltatást nyújtó szervezet vállalkozásnak minősül,
akkor a csatolt árajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) publikációit is
tartalmazó szakmai önéletrajza, a fokozat megszerzését igazoló oklevelének és a
munkaszerződésének a másolata.
Eszközbeszerzés és immateriális javak esetén az árajánlatnak tartalmaznia kell:
a) Árajánlatadó és árajánlat kérő cég nevét,
b) Árajánlatadó aláírását,
c) Árajánlat keltét,
d) Külföldi árajánlat esetén fordítás szükséges, az árajánlat dátumán érvényes MNB
középárfolyamon kell átszámolni Ft-ra a költséget,a költségütemezésben szereplő
összeg nem lehet több, mint az árajánlaton szereplő összeg,
e) Kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozatot.

2

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar kutató külföldi kiutazásra kifizetett napi, illetve havi
díján felül a kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 900.000 Ft/hó személyi jellegű
kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi
jellegű kiadásként, míg a technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000
Ft/hó.
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H.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI

A mellékletek megtalálhatóak külön dokumentumban www.magzrt.hu, honlapjain.

I.

I.

EUREKA projekt adatlap

II.

Segédlet az EUREKA Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató)

III.

Második fordulós Projekt adatlap

IV.

Segédlet a Második fordulós Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató)

V.

Támogatási Szerződés minta

VI.

KTIA Pályázati Útmutató

VII.

KTIA Pénzügyi útmutató

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázat lebonyolításában érintett izraeli fél az ISERD- The Israel- Europe R&D
Directorate (http://www.iserd.org.il)
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