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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉS
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés
tárgyú pályázathoz
Kódszám: TÉT_12_FR
MAGYAR - FRANCIA
A Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés
tárgyú pályázathoz 2012 augusztus 10-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként
meghirdetjük, a MAGYAR – FRANCIA TéT együttműködés keretein belül igényelhető
támogatásra vonatkozó felhívást.
Jelen felhívás kiegészítés csak a Tét Pályázati Felhívással együtt értelmezhető.
A.1 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A Magyar – Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül
fontos célkitűzés, hogy elősegítse a fiatal kutatók bevonásának a lehetőségét az aktuális
kutatási folyamatokba. Mivel a Magyar doktoranduszok franciaországi tartózkodására a
francia kormány külön ösztöndíjrendszert tart fenn, ezért jelen felhíváson belül a
kölcsönösség jegyében lehetőséget biztosítunk francia doktoranduszok, PHD hallgatók
projektbe történő bevonására a Magyarországi tartózkodási költségeiknek a biztosításával.
A. 3 A támogatás keretösszege:
60 millió Ft (30 millió Ft./év)
A.4 Igényelhető támogatás felső határa:
5 millió Ft/projekt (2,5 millió Ft/Év)
A.7 A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. március 8-től 2013. április 8-ig
C.2 Elszámolható költségek köre:
Az elszámolható költségek tekintetében a pályázati felhívás C.2. Pontjában foglaltak az
irányadóak, az alábbiak figyelembevételével:
• külföldi beutazónak járó napidíj felső határa: max. 30.000.- Ft/fő/nap (max. 14 nap
tartózkodásig),
• külföldi beutazónak járó havidíj felső határa: max. 300.000.- Ft/fő/hó (max. 3 hónap
tartózkodás),
• Kiutazó magyar kutatónak járó utazással kapcsolatos költségein belül:
o a helyközi (magyarországi) közlekedés költségei és
o az útiköltség a külföldi partner intézményéig és vissza,
költségtételek együttesen nem haladhatják meg: a max. 200.000.- Ft/Fő/utazás
A kiutazó magyar kutatók útiköltsége, és a beutazó francia kutatók napi-havi
díja együttesen nem haladhatják meg a 640.000.- Ft/munkaszakasz
(1.280.000.- Ft/projekt) összeget.
Ezen felül a francia PHD hallgatók fogadására fordítható napi-havi díjak
összesen nem haladhatják meg az 1.000.000.- Ft/ munkaszakasz
(2.000.000.- Ft/projekt) összeget.
A projekt pénzügyi tervezése során, a költségtervben ezeket a tételeket külön
szükséges részletezni és feltüntetni.
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Biztosítás díja: max. 1000 Ft/fő/nap
Külföldi beutazó kutató Magyarországon belül, a kutatóhelyek között, a projekttel
kapcsolatos utazási költségei: max. 50 Ft/Km

C.6 A projekt megkezdése (ütemezés)
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. május 02-val tervezhető saját
felelőséggel. A projekt megkezdésére vonatkozó egyéb információkról a Pályázati Felhívás
C.6. pontja rendelkezik.
A projekt maximum 2. munkaszakaszban ütemezhető.
• Az 1. munkaszakasz kezdési dátuma megegyezik a projekt megvalósításának a kezdő
időpontjával, záró dátuma pedig 2013. december 31.
• A 2. munkaszakasz kezdési dátuma 2014.01.01., záró dátuma pedig 2014.12.31.
C.7 A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje:
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2014. december 31.
A projekt pénzügyi elszámolásának határideje: 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
A támogatásban részesült projektek esetében az 1. munkaszakasz zárását
követően, a nemzetközi Vegyes Bizottság újraértékeli, és döntési javaslatot tesz
a projektek folytatásáról vagy lezárásáról.
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 adott előleg összege a munkaszakasz költség ütemezéséhez igazodva,
maximum az aktuális munkaszakaszra eső megítélt támogatási összeg 75%-a
lehet alkalmanként.
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
felhasználta, erről elszámolt, és a kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra
került, illetve a kedvezményezettnek nincs az Alappal szemben 60 napot meghaladó lejárt
tartozása (pl. el nem számolt előlege).
Az előleggel, a munkaszakasz zárásával egyidejűleg el kell számolni.
Az aktuális munkaszakaszra eső megítélt támogatási összeg 25%-a csak a
szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadása után folyósítható.

