PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉS
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés
tárgyú pályázathoz
MAGYAR – ROMÁN
TÉT_12_RO

A Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés
tárgyú pályázathoz 2012 augusztus 10-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként
meghirdetjük, a MAGYAR – ROMÁN TéT együttműködés keretein belül igényelhető
támogatásra vonatkozó felhívást.
Jelen felhívás kiegészítés csak a Tét Pályázati Felhívással együtt értelmezhető.
A.3 A támogatás keretösszege:
50 millió Ft (25 millió Ft./év)
A.4 Igényelhető támogatás felső határa:
6 millió Ft/projekt
A.7 A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. november 16-tól 2013. január 14-ig
C.2 Elszámolható költségek köre:
Az egyéb elszámolható költségek tekintetében a pályázati felhívás C.2. Pontjában foglaltak
az irányadóak, az alábbiak figyelembevételével:
• külföldi beutazó kutatónak járó napidíj felső határa: max. 30.000.- Ft/fő/nap (max.
14 nap tartózkodásig),
• külföldi beutazó kutatónak járó havidíj felső határa: max. 300.000.- Ft/fő/hó (max.
2 hónap tartózkodás),
• Útiköltség a külföldi partner intézményéig és vissza (Repülőjegy, vonatjegy, saját
gépkocsi használat költsége) felső határa: max. 200.000.- Ft/Fő/utazás
• Biztosítás díja: max. 1000 Ft/fő/nap
Egyéb korlátozások:
•
•
•

Projektenként a magyar kutatók romániai tartózkodása, egy projektéven belül
összesen nem lehet több mint 60 nap
Projektenként a magyar kutatók romániai kiutazásának a száma, egy projektéven
belül összesen nem lehet több 3 oda-vissza útnál
Az egy projekten belül tervezett kölcsönös látogatások száma és időtartama
egyensúlyban kell legyen, a román és a magyar kutatók között.

C.6. A projekt megkezdése:
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. március 01-vel tervezhető.
A projekt megkezdésére vonatkozó egyéb információkról a Pályázati Felhívás C.6. pontja
rendelkezik.

C.7 A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje:
Legkésőbb 2014. december 31.
A projekt a C.6 pontban meghatározott legkorábbi 2013. március 01-i kezdő és legkésőbbi
2014. december 31-i befejezési határideje közötti időszakát 1. munkaszakaszban kell
meghatározni és megvalósítani.

D.5 ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Jelen relációban megvalósuló projektetek munkatervében meghatározott részfeladatokat
1. munkaszakaszban kell meghatározni és megvalósítani.
Ennek megfelelően az igényelhető előleg összege maximum az össztámogatás
75%-a lehet egyszeri alkalommal.
Az előleg csak akkor fizethető ki, ha az előlegfizetési kérelem indokolt. Előleg, illetve a
támogatás folyósításának további feltétele, nincs az Alappal szemben 60 napot meghaladó
lejárt tartozása. (pl. el nem számolt előlege).
Az előleggel legkésőbb a projekt zárásakor el kell számolni.
A támogatási összeg utolsó 25%-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló
elfogadása után folyósítható.
E. NYOMONKÖVETÉS
Jelen relációban megvalósuló projektetek munkatervében meghatározott részfeladatokat
1. munkaszakaszban kell meghatározni és megvalósítani.
Ennek megfelelően a kedvezményezett csak a projekt zárásával összefüggésben köteles
szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a projekt megvalósulásáról, melyre a KTIA
Pályázati Útmutató E.2., E.3., és E.6. fejezetben foglaltak irányadóak.

