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Megjelent a "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" című PIAC_13
kódszámú projekt felhívása.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent projekt célja olyan kutatás-fejlesztési
tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését
eredményezik. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a fejlesztésre fordítható
keretösszeg 20 milliárd forint.
A pályázatok értékelése és elbírálása a KTIA Pályázati Útmutató F.3.2. fejezete szerint
egyfordulós eljárásrendben történik a KTIA Pályázati Útmutató F.3.2.1. fejezete szerinti
folyamatos elbírálással.
A pályázatok benyújtása 2013. október 21. napjától 2013. november 21. napjáig
lehetséges.
Abban az esetben, ha a beérkezett támogatási igények a rendelkezésre álló keret 130%
át meghaladják, a pályázat kiírója a pályázatok befogadását benyújtását felfüggeszti.
A pályázat kitöltéséhez szükséges program megtalálható a MAG Zrt. honlapján az alábbi
linken: kitöltő program.

A PIAC_13 kiírás pályázati adatlap (kitöltő program) kitöltése
során jelentkező figyelmeztetésekről
2013. október 21., hétfő
A „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című PIAC_13 kódszámú
projekt pályázati adatlap (kitöltő program) kitöltése során jelentkező figyelmeztető
üzenetek, a pályázati kiírás rendelkezései alapján az alábbi esetekben figyelmen kívül
hagyhatóak:
I.9 Projekt teljes költségvetése
- Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulék
- Külső megbízás
- Immateriális javak költsége
Továbbá a munkaszakaszok hossza esetében a pályázati kiírás 12 hónapot engedélyez,
így a 6 hónapos figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyható. A pályázati adatlap
(kitöltő program), a fentiekben felsorolt figyelmeztető üzenetek figyelmen kívül hagyása
esetén is elmenthető, és nyomtatható, tehát az érvényes benyújtást nem akadályozza.

Nyomtatványok és segédletek jelentek meg a Piacorientált
kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása programhoz
2013. november 26., kedd
A MAG Zrt. honlapjára a szerződéskötési folyamat meggyorsítása érdekében a
Piacorientált
kutatás-fejlesztési
tevékenység
támogatása
(PIAC_13)
program
szerződéskötéséhez támogató nyomtatványok és segédletek kerültek fel.
A támogatási szerződésen kívül, a sikeres szerződéskötéshez ügyfeleink az alábbi
dokumentumokat kell, hogy benyújtsák. A kitöltendő dokumentumokon (előlegigénylő,
felhatalmazó levél) túl az Általános Szerződéskötési Feltételek és a Támogatási Szerződés
mintája is megtalálható honlapunkon a pályázati dokumentációban.

A dokumentum
típusa

Aláírási címpéldány

Példányszám

Tagonként 1

Megjegyzés
A cégjegyzésre jogosult személy eredeti vagy
közjegyző által 30 napnál nem régebben hitelesített
aláírási címpéldánya, ennek hiányában a
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál
nyilvántartott aláírás-bejelentő karton pénzforgalmi
szolgáltató által hitelesített másolata.

Felhatalmazó
levél (államháztartás
on kívüli
Számlánként 1
kedvezményezettek
esetén)

Az azonnali beszedési megbízáshoz szükséges
felhatalmazói nyilatkozatok számlavezető
hitelintézet által visszaigazolt eredeti 1-1 példánya a
pályázó valamennyi bankszámlája vonatkozásában.

Pályázati adatlap

A szerződéskötési ajánlat szerint aktualizált verzió.
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Köztartozásmentess
éget igazoló, 30
Tagonként 1
napnál nem régebbi
közokirat

A
kedvezményezettek
jogállásától függően
Tagonként 1
alapító
okirat/cégkivonat/bír
ósági igazolás

Benyújtása akkor szükséges, ha az adatlap
nyilatkozatában az kerül rögzítésre, hogy:
„köztartozásmentes adózónak minősülünk, és azt
ezt igazoló, 30 napnál nem régebbi közokiratot a
pályázat mellé csatoltuk”. Felhívjuk a figyelmet,
hogy szerződéskötés során ennél a pontnál a
pályázat szó manuálisan szerződésre lesz javítva a
Nyilatkozatban.
1.) Gazdasági társaságok esetében hatályos
cégkivonat egy hónapnál nem régebbi eredeti vagy
másolatának közjegyző által hitelesített példánya
(cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi
Minisztérium mellett működő Céginformációs
Szolgálat által kiállított hiteles igazolás is).
2.) Költségvetési szerv esetén alapító okirat vagy
alapszabály 30 napnál nem régebben hitelesített
másolata, jogszabállyal létrehozott szerv esetén a
jogszabály másolata a megjelenés helyének és

A dokumentum
típusa

Példányszám

Megjegyzés
időpontjának
feltüntetésével
(hivatalos
folyóirat/közlöny címe, megjelenés éve, száma; pl.
Magyar Közlöny 2004. évi 52. száma).
3.) Bírósági bejegyzésre kötelezett szerv esetén a
30 napnál nem régebbi bírósági igazolás eredeti
vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya,
amelyből hitelt érdemlően kiderül, hogy a szervezet
képviseletére ki jogosult és milyen módon
(együttes/önálló képviselet).

Tagonként 2

Amennyiben az adatlapon előleg igény lett rögzítve,
annak igénybevételéhez a kedvezményezettnek
előlegigénylést szükséges benyújtania. Amennyiben
több munkaszakasz előlegét igényli egyszerre, úgy
minden egyes munkaszakaszokhoz külön
előlegigénylő formanyomtatványt töltsön ki!

Saját forrás igazolás Tagonként 1

Előleg kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a
Kedvezményezett az előlegigényléshez az adott
munkaszakaszhoz szükséges saját forrás
rendelkezésre állásáról szóló igazolást benyújtotta.
(Amennyiben első előlegként több munkaszakasz
előlegét igényli egyszerre, úgy az előleget érintő
összes munkaszakasz saját forrásáról kell igazolást
benyújtania.) A saját forrás igazolására kizárólag a
pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi
bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható
el. Amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását
több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással
kívánja igazolni egy hitelintézetnél vezetett több
számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett
számlákról, a becsatolt dokumentumoknak
ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell
tartalmaznia.

Garancia

2 lezárt üzleti évvel nem rendelkező főpályázók
esetében előleg, valamint kifizetés igénylése esetén,
amennyiben a Kedvezményezett vagy a projektje a
146/2010 (IV. 29.) Korm. Rendelet alapján nem
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
akkor a kedvezményezett a támogatás megítélése
esetén biztosíték nyújtására kötelezett.

Előlegigénylő lap
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Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása című
PIAC_13 pályázati kiírás felfüggesztése
2013. október 25., péntek
A várakozásoknak megfelelően, nagy érdeklődés mellett sikerrel rajtolt a „Piacorientált
kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című PIAC_13 kódszámú pályázati kiírás. A
pályázat az Új Széchenyi Tervben meghatározott célkitűzésekkel összhangban olyan
kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatását tűzte ki célul, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák vagy
ezek prototípusai kifejlesztését eredményezik.
A pályázati kiírás iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy a benyújtott pályázatok
támogatási igénye jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Amennyiben a
támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak
kimerülése előre jelezhető, a minisztérium a benyújtási határidő előtt a benyújtás
lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja.
A pályázatok benyújtását 2013. október 25-én 24:00 órakor a minisztérium felfüggeszti,
így a további a pályázatok benyújtása 2013. október 26-án 24:00 óráig (postára adás
dátuma) lehetséges.

Megszületett a PIAC_13 pályázat eredménye
2013. december 5., csütörtök
A 2013. október 21-én meghirdetett, „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység
támogatása” (PIAC_13) című pályázati konstrukcióra beadott pályázatok értékelése
lezárult.
A bürokratikus terheket csökkentő, pályázóbarát felhívásra – a vonatkozó
kormányhatározat megjelenése óta tapasztalt kiemelt érdeklődésnek megfelelően –
jelentős számú, összesen 257 darab pályamű érkezett. A jelentkező, kutatás-fejlesztési
és innovációs területen tevékenykedő szervezetek összes támogatási igénye meghaladta
a 62 és fél milliárd forintot. A kiemelkedő arányú részvételhez hozzájárult, hogy a 2012ben azonos témakörben közzétett két pályázati felhívásra érkezett, ám akkor a
keretösszeg korlátai miatt támogatásban nem részesült projektek kész tervvel várták az
idei kiírást. Ugyanez igaz a már idén azonos témakörben, az agrár- és élelmiszeripar
ágazataira specifikusan kiírt pályázaton támogatásban nem részesült projektekre.
A támogatásban részesült pályázók listája nyilvános, ezen a linken érhető el.

