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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ
A melléklet elkülöníthetetlen részét képezi a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EU 7.
keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás
támogatása tárgyú pályázathoz.
Jelen dokumentum az adott nemzetközi programok sajátosságaiból eredő
eltérések miatt jött létre és külön rendelkezik az aktuális programmal
kapcsolatos
szabályokról.
A
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nem
említett
szabályokkal
kapcsolatosan a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat
kínáló pályázati kiírásaihoz (továbbiakban: KTIA pályázati útmutató) című
dokumentum rendelkezik.
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EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS (ARTEMIS)

A.1.

A pályázati kiírás célja

Az ARTEMIS kezdeményezés célja Európa világelső helyének fenntartása a beágyazott
rendszerek terén, a 2007-2013-as időszakban közös technológiai kezdeményezésként
közös innovációs programot valósítson meg. A kezdeményezés hét évre szóló
költségvetése várhatóan 3 milliárd eurót tesz ki, amelynek több mint 50%-át az iparág
finanszírozza, a többi része pedig az EU tagállamaitól és az érdekelt társult országoktól,
illetve az Európai Bizottságtól érkezik.
Az Európa 2020 stratégia megvalósítása érdekében javasolt intézkedéscsomag egyik
fontos eleme a csúcstechnológiákat megvalósító iparágak kutatási területeinek
támogatásának jelentős növelése. Cél, hogy Európa az adott területen vezető pozíciót
szerezzen meg. A kihívásokra válaszul Közös Technológiai Kezdeményezések (Joint
Technology Initiatives, JTI) létrehozását javasolják.
A kezdeményezésnek köszönhetően az iparág leginkább érintett szereplői, a
tagállamok és az Európai Unió közös célkitűzések köré szervezhetik, és közös
menetrend szerint hangolhatják össze befektetéseiket. Az EUMSZ 187. cikke
értelmében a közös technológiai kezdeményezések önálló jogi személyiségként hozhatók
létre, amelyek az iparág igényei által meghatározott kutatási menetrendet követik.
Bármilyen, akár nemzeti és közösségi forrásból érkező támogatást is fogadhatnak, vagy
kezelhetnek, és a későbbiek során további, magán-vagy állami szférából érkező partnerek
csatlakozhatnak hozzájuk. Az állami-és a magánszféra közötti partnerségi viszony nyitott
és úttörő jellegű modelljeként elinduló közös technológiai kezdeményezések a jelenlegi
szétszórt erőfeszítések egyesítésével várhatóan elérik a kritikus tömeget és ösztönzőleg
hatnak az európai kutatásra, ugyanakkor hatékony és hatásos programirányítást
biztosítanak majd.
A.2.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió Ft. Ez az összeg kiegészül az
Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával.
A támogatott pályázatok várható száma: 1-3 db.
A.4.

Támogatás mértéke

A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA pályázati
útmutatóban foglaltak irányadóak.
Az ARTEMIS Joint Undertaking által, közvetlenül a pályázónak nyújtott támogatás a projekt
alatt elszámolható költségek 16.7%-a.
A.5.

Kötelező vállalások

A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek közül legalább kettő
megvalósítását kötelező vállalni a projekt keretében.
•
•

legalább 1 db újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás vagy technológia vagy
prototípus
A projekt futamideje alatt legalább 1 db nemzetközi publikáció megjelentetése
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•
A.6.

legalább 1 db nemzetközi konferencián való részvétel
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A nemzetközi pályaművek benyújtására vonatkozó információk:
•
•
•

A nemzetközi pályaművek benyújtásával kapcsolatos minden információ
megtalálható az ARTEMIS_JU weboldalán: http://www.artemis-ju.eu/
A nemzetközi pályázatokat elektronikus úton, közvetlenül kell benyújtani a Research
Participant Portal-on keresztül. A pályázatokat nemzetközi bíráló bizottság (független
európai szakértők részvételével) értékeli.
A nemzetközi pályázatok benyújtásával egyidejűleg a Közreműködő Szervezet
részére szükséges megküldeni a részvételi jogosultságot igazoló „PART C”
dokumentum csomagot. A dokumentumokat az aláírást követően beszkennelt (PDF)
formátumban szükséges megküldeni. A „PART C” dokumentumok letölthetőek az NFÜ
honlapjáról.

A felhívás nemzetközi pályaműveinek beadási határideje 2013. június 6.
A program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi
projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő esetében, a
konzorciumhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdésekor a magyar pályázó a
Közreműködő Szervezet részére köteles megküldeni a részvételi jogosultságot igazoló
„PART C” dokumentum csomagot. A dokumentumokat az aláírást követően beszkennelt
(PDF) formátumban szükséges megküldeni. A „PART C” dokumentumok letölthetőek az
NFÜ honlapjáról.
B.1.

Jogi forma, méret, székhely

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Egyéb megkötés:
A támogatásra kizárólag a Joint Undertaking Public Authorities Board döntése alapján
támogatásra javasolt és jóváhagyott projektek résztvevői jogosultak. A támogató velük köt
szerződést a támogatásra javasolt projektek rangsorát követve, a magasabb pontszámot
elért nemzetközi projekt hazai résztvevőivel kezdve. Szerződések a rendelkezésre álló
éves keret kimerülésének erejéig köthetőek.
C.1.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.2.

Elszámolható költségek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
A projekt költségvetésének forintban történő meghatározásakor a nemzetközi
pályamű benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB
devizaárfolyammal kell számolni.
C.5.

A projekt megkezdése

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.6.

A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
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F.1 Pályázatkezelés
F.1.1. Projektkiválasztás
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat az ARTEMIS JU weboldalán
(http://www.artemis-ju.eu/Call2013) található pályázati útmutató tartalmazza.
F.5.

A szakmai beszámolás

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Információ:
További információ érhető el az ARTEMIS programról a program hivatalos honlapján
http://www.artemis-ju.eu/
A program Nemzeti Projekt Koordinátora:
Jeney Nóra: nora.jeney@nih.gov.hu
Tel: (06-1) 484-2957
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NANOELECTRONICS TECHNOLOGIES (ENIAC)
A.1.

A pályázati kiírás célja

Az ENIAC-JTI kezdeményezés célja Európa világelső helyének fenntartása a
nanoelektronikai rendszerek terén, valamint az, hogy a 2007-2013-as időszakban Közös
Technológiai Kezdeményezésként közös innovációs programot valósítson meg. A
kezdeményezés hét évre szóló költségvetése várhatóan 3 milliárd Eurót tesz ki, amelynek
több mint 50%-át az iparág finanszírozza, a többi része pedig az EU tagállamaitól és az
érdekelt társult országoktól, illetve az Európai Bizottságtól érkezik. Mind az ENIAC JTI,
mind az ENIAC JTI ugyanazt a működési mechanizmust és szervezetrendszert használja.
A pályázat célja, háttere: Az Európa 2020 stratégia megvalósítása érdekében javasolt
intézkedéscsomag egyik fontos eleme a csúcstechnológiákat megvalósító iparágak kutatási
területeinek támogatásának jelentős növelése. Cél, hogy Európa az adott területen
vezetőpozíciót
szerezzen
meg.
A
kihívásokra
válaszul
Közös
Technológiai
Kezdeményezések (Joint Technology Initiatives, JTI) létrehozását javasolják.
A kezdeményezésnek köszönhetően az iparág leginkább érintett szereplői, a tagállamok és
az Európai Unió közös célkitűzések köré szervezhetik, és közös menetrend szerint
hangolhatják össze befektetéseiket. Az EUMSZ 187. cikke értelmében a közös technológiai
kezdeményezése önálló jogi személyiségként hozhatók létre, amelyek az iparág igényei
által meghatározott kutatási menetrendet követnek. Bármilyen, akár nemzeti és közösségi
forrásból érkező támogatást is fogadhatnak, vagy kezelhetnek, és a későbbiek során
további, magán-vagy állami szférából érkező partnerek csatlakozhatnak hozzájuk. Az
állami-és a magánszféra közötti partnerségi viszony nyitott és úttörő-jellegű modelljeként
elinduló közös technológiai kezdeményezések a jelenlegi szétszórt erőfeszítések
egyesítésével várhatóan elérik a kritikus tömeget és ösztönzőleg hatnak az európai
kutatásra, ugyanakkor hatékony és hatásos programirányítást biztosítanak majd.
A.2.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió Ft.
A támogatott pályázatok várható száma: 1-3 db.
A.4.

Támogatás mértéke

A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA pályázati
útmutatóban foglaltak irányadóak.
Az ENIAC Joint Undertaking által a pályázó számára közvetlenül nyújtott támogatás a
projekt alatt elszámolható költségek 15%-a.

A.5.

Kötelező vállalások

A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek közül legalább kettő
megvalósítását kötelező vállalni a projekt keretében.
•
•
•

legalább 1 db újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás vagy technológia vagy
prototípus létrehozása
A projekt futamideje alatt legalább 1 db nemzetközi publikáció megjelentetése
legalább 1 db nemzetközi konferencián való részvétel
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A.6.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A nemzetközi pályaművek benyújtására vonatkozó információk:
•
•
•

A nemzetközi pályaművek benyújtásával kapcsolatos minden információ
megtalálható az ENIAC weboldalán: http://www.eniac.eu/
A nemzetközi pályázatokat elektronikus úton, közvetlenül kell benyújtani a Research
Participant Portal-on keresztül. A pályázatokat nemzetközi bíráló bizottság (független
európai szakértők részvételével) értékeli.
A nemzetközi pályázatok benyújtásával egyidejűleg a Közreműködő Szervezethez
szükséges megküldeni a részvételi jogosultságot igazoló „PART C” dokumentum
csomagot. A dokumentumokat az aláírást követően beszkennelt (PDF) formátumban
szükséges megküldeni. A „PART C” dokumentumok letölthetőek az NFÜ honlapjáról.

A 2013-as felhívások nemzetközi pályaműveinek beadási határideje a project outline-ok
esetén: 2013. május 23., a teljesen kidolgozott pályaművek esetén: 2013. szeptember 12.
A program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi
projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő esetében, a
konzorciumhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdésekor a magyar pályázó a
Közreműködő Szervezet részére köteles megküldeni a részvételi jogosultságot igazoló
„PART C” dokumentum csomagot. A dokumentumokat az aláírást követően beszkennelt
(PDF) formátumban szükséges megküldeni. A „PART C” dokumentumok letölthetőek az
NFÜ honlapjáról.
B.1.

Jogi forma, méret, székhely

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Egyéb megkötés:
A támogatásra kizárólag a Joint Undertaking Public Authorities Board döntése alapján
támogatásra javasolt és jóváhagyott projektek résztvevői jogosultak. A támogató velük köt
szerződést a támogatásra javasolt projektek rangsorát követve, a magasabb pontszámot
elért nemzetközi projekt hazai résztvevőivel kezdve. Szerződések a rendelkezésre álló
éves keret kimerülésének erejéig köthetőek.
C.1.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.2.

Elszámolható költségek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
A projekt költségvetésének forintban történő meghatározásakor a nemzetközi
pályamű benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB
devizaárfolyammal kell számolni.
C.3.

Nem elszámolható költségek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.6.

A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
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F. Pályázatkezelés
F.1. Projektkiválasztás
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat az ENIAC JU weboldalán
(http://www.eniac.eu/)(http://www.eniac.eu/web/calls) található pályázati útmutató
tartalmazza.
F.5.

A szakmai beszámolás

A pályázati felhívásban leírtak szerint.

Információ:
További információ érhető el az ENIAC programról a program hivatalos honlapján
http://www.eniac.eu/
A program Nemzeti Projekt Koordinátora:
Jeney Nóra: nora.jeney@nih.gov.hu
Tel: (061)484-2957
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EUROSTARS
A.1. A pályázati kiírás célja
Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely
az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet
végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden
technológiai terület felé nyitott, olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két
különböző, a EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis-és
középvállalkozás,
nagyvállalat,
felsőoktatási
intézmény,
kutatóintézet)
együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás,
szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül
megkezdődik.
Az EUROSTARS program, elsősorban olyan jelentős növekedési potenciállal rendelkező
vállalatoknak kíván könnyen elérhető támogatást biztosítani, amelyek az EU
meghatározása alapján kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
Ebbe a kategóriába olyan – az EU kis- és középvállalatokról szóló definíciójának megfelelő
- KKV-k tartoznak, amelyek éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre
fordítják, vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a kutató-fejlesztő tevékenységet
folytat.
A.2.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ra 500 000 euró. Ez a keretösszeg
kiegészül az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával, amely a magyar EUROSTARSprojektrésztvevők számára az Alapból kifizetett támogatás legfeljebb 1/3-a lehet.
A támogatott pályázatok várható száma: 2-3 db.
A.4. Támogatás mértéke
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA pályázati
útmutatóban foglaltak irányadóak.
A.5. Kötelező vállalások
A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek megvalósítását kötelező
vállalni a projekt keretében.
•
legalább 1 db újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás vagy technológia vagy
prototípus létrehozása
•
A projekt futamideje alatt legalább 1 db nemzetközi publikáció megjelentetése
•
legalább 1 db nemzetközi konferencián való részvétel
A.6.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A nemzetközi pályaművek benyújtására vonatkozó információk:
• A nemzetközi pályaművek benyújtásával kapcsolatos minden információ
megtalálható az EUROSTARS weboldalán: http://www.eurostars-eureka.eu/
• A nemzetközi pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a
EUROSTARS program hivatalos weboldalán keresztül. melyeket nemzetközi
bíráló bizottság (független európai szakértők) értékelnek.
• A nemzetközi pályázatok benyújtását követő 2 héten belül a Közreműködő
Szervezethez (MAG Zrt) szükséges megküldeni a részvételre való jogosultságot
igazoló Nyilatkozatok című dokumentumot. A dokumentumokat az aláírást követően
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beszkennelt (PDF) formátumban szükséges megküldeni. A dokumentum letölthető az
NFÜ honlapjáról.
A 2013-as tavaszi forduló nemzetközi pályaműveinek beadási határideje 2013.április 4.
B.1.

Jogi forma, méret, székhely

A pályázati felhívásban leírtak szerint, valamint a pályázat benyújtására az jogosult, aki
nemzetközi konzorcium tagjaként a EUROSTARS programba projekt-javaslatot nyújtott be,
és a EUROSTARS program Nemzetközi Értékelő Bizottságának döntése alapján
támogatásra javasolt és az EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja (High Level
Group) által jóváhagyott EUROSTARS-projektek magyar résztvevője.
Egyéb megkötés:
A támogatásra kizárólag a EUROSTARS program Nemzetközi Értékelő Bizottságának
döntése alapján támogatásra javasolt és az EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja
(High Level Group) által jóváhagyott EUROSTARS-projektek magyar résztvevői jogosultak.
A támogató velük köt szerződést a támogatásra javasolt projektek rangsorát követve, a
magasabb pontszámot elért nemzetközi EUROSTARS-projekt hazai résztvevőivel kezdve.
Szerződések a rendelkezésre álló éves keret kimerülésének erejéig köthetőek.
A EUROSTARS programban való részvétel általános feltételeit a program honlapján
(http://www.eurostars-eureka.eu/) közzétett Pályázati útmutató (Guideline for applicants)
tartalmazza.
Pályázatot önállóan vagy – a EUROSTARS projekt hazai résztvevőiből álló konzorcium keretében lehet benyújtani. A konzorcium legalább egy tagja
gazdasági társaság kell, hogy legyen!
A programban való részvétel feltételei (eligibility criteria):
• A projekt-koordinátora kutató-fejlesztő KKV, vagyis éves forgalmának 10%-t
kutatás-fejlesztésre fordítja, vagy alkalmazottainak 10%-a kutató-fejlesztő
tevékenységet folytat, és valamely EUROSTARS-tagállamban van bejegyezve;
• A projektben résztvevő valamennyi KKV megfelel a 800/2008/EK rendelet 1.
mellékletében meghatározott KKV-definíciójának
• A projektben szereplő kutató-fejlesztő KKV-k a projektben megvalósuló kutatásfejlesztés költségeinek legalább 50%-t viselik
• Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül - egyik projekt partner vagy
ország sem viselheti a projekt összköltségének, több mint 75%-át, a projekt
megfelel az EUREKA projektekkel szemben támasztott követelményeknek (polgári
célokat szolgál; eredményeként termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, legalább két
EUREKA tagállam intézményei közti együttműködésben valósul meg)
• A projekt futamideje legfeljebb 3 év. A projektek eredményeképp, piacképes
termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, a projekt zárását követő két éven belül.
C.1. Támogatható tevékenységek köre
A Pályázati Felhívás keretében a KTIA pályázati útmutató alapján az alábbi tevékenységek
támogathatóak:
K+F projekttámogatás:
a) Ipari vagy alkalmazott kutatás a KTIA pályázati útmutató C.1.1. fejezet szerint,
b) Kísérleti fejlesztés a KTIA pályázati útmutató C.1.1. fejezet szerint.
De minimis támogatás:
De minimis támogatás a KTIA Pályázati Útmutató C.1.2. fejezet szerint.
C.2. Elszámolható költségek köre
A pályázati felhívásban leírtak szerint.
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A projekt költségvetésének forintban történő meghatározásakor a brüsszeli
EUROSTARS-EUREKA Iroda részére megküldött pályamű benyújtását megelőző
hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyammal kell számolni.
C.3. Nem elszámolható költségek köre
A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.6. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje
A pályázati felhívásban leírtak szerint.
F.1 Pályázatkezelés
F.1.1. Projektkiválasztás
A szakmai ellenőrzés két lépcsőben történik.
1. Technikai értékelés: a brüsszeli EUREKA-EUROSTARS irodába beérkező pályázatokat
független, nemzetközi szakértők bírálják el (pályázatonként kettő).
2. Nemzetközi Értékelő Bizottság: a technikai értékelés eredményeire támaszkodva a
Nemzetközi Értékelő Bizottság állítja fel a végső rangsort a pályázatok között.
Az értékelés 3 szempontja:
Alap értékelés:
• kiegyensúlyozott partnerség
• az együttműködés révén létrejövő hozzáadott érték
• a résztvevők szakmai kapacitása
• a résztvevők menedzseri kapacitása
• módszertan és projekt-tervezés
• mérföldkövek és projekt-eredmények
• költség és finanszírozási szerkezet
• az egyes résztvevők pénzügyi kötelezettségvállalása
Technológia és innováció
• A technológiai érettség és a kockázat foka
• A tervezett technológiai eredmények
• Az innováció foka
• A KKV-k által megvalósított technológiai fejlődés
• Földrajzi, szektorális hatások
Piac és versenyképesség
• A megcélzott piac mérete
• Piacra jutás és kockázatai
• A piacra jutás ideje
• Beruházás megtérülése, profitkilátások
• Piaci potenciál a KKV-k számára
• A projekt stratégiai fontossága
• Minden partner szempontjából nagyobb ismertség és javuló képességek
Minden egyes szempont esetén maximum 200 pont adható. Nem támogatható a projekt,
ha összességében nem ér el legalább 400 pontot, valamint minden egyes bírálati
szempontnál minimum 120 pontot.
A Nemzetközi Értékelő Bizottság által támogatásra javasolt projektek rangsorát a
tagállamok küldötteiből álló EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoport hagyja jóvá.
Az értékelés eredményeit a brüsszeli EUROSTARS-EUREKA Iroda a pályázatok
benyújtásától számított 14 hét múlva teszi közzé.
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Az EUROSTARS program Nemzetközi Értékelő Bizottságának döntése alapján támogatásra
javasolt és az EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja (High Level Group) által
jóváhagyott EUROSTARS-projektek magyar résztvevői a közzétételt követőn nyújtják be a
hazai pályaművüket.
Az NFÜ elnöke a EUROSTARS Nemzetközi Értékelő Bizottság által kialakított, majd az
EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja (HLG) által jóváhagyott és a MAG Zrt. által
előterjesztett rangsor alapján dönt.
F.5.

A szakmai beszámolás

Az EUROSTARS projektek megvalósulásáról a konzorcium tagok kötelesek mind a hazai
mind az EUREKA titkárság részére beszámolni. A központi ellenőrzés a projekt egészét,
míg a nemzeti értékelés a központitól függetlenül az adott ország konzorciumi
partnereinek tevékenységét érinti.
A hazai szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményeit illetően a KTIA pályázati
útmutató E.2. fejezetben foglaltak az irányadóak.
Információ:
További információ érhető el a EUROSTARS programról a program hivatalos honlapján
http://www.eurostars-eureka.eu/
A program Nemzeti Projekt Koordinátora:
Csuzdi Szonja (e-mail: szonja.csuzdi@nih.gov.hu )
Tel: 484-2958
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EUROTRANSBIO ERA-NET
A.1.

A pályázati kiírás célja

A Pályázat célja, hogy az ERA-NET projektek pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő
magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa. A pályázat
hozzájárul ahhoz, hogy
•

az ERA-NET-ek keretében támogatott projektekben résztvevő nemzeti szervezetek
közti stratégiai együttműködések erősödjenek
az ERA-NET-ek keretében támogatott projektek magyar résztvevői tapasztalatokat
szerezzenek a nemzetközi K+F együttműködések területén, amely az érintett
technológiai területeken hozzájárulhat a keretprogramban való magyar részvétel
erősödéséhez
a projektek keretében kialakított partnerség megalapozhat későbbi tudományos és
gazdasági együttműködéseket.

•

•

Ezen belül Az EuroTransBio ERA-NET célja, hogy elősegítse és hozzájáruljon a
versenyképes európai biotechnológiai ipar kialakulásához, a kutatás-intenzív KKV-k és
stratégiai partnereik támogatásával, hogy kiváló innovatív, kutatás-fejlesztési és
alkalmazott kutatási célú projektekhez biztosítson támogatási lehetőséget a biotechnológia
területén. Az EuroTransBio ERA-NET közös, nemzetközi pályázati felhívásainak
keretében a program honlapján (http://www.eurotransbio.eu/) közzétett és az
aktuális pályázati felhívásnak megfelelően meghatározott témakörökben lehet
pályázatot benyújtani.
A.2.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió Ft.
A támogatott pályázatok várható száma: 1-3 db.
A.4. Támogatás mértéke
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA pályázati
útmutatóban foglaltak irányadóak.
A.5.

Kötelező vállalások

A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek megvalósítását kötelező
vállalni a projekt keretében:
•
•
•
A.6.

legalább 1 db újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás vagy technológia vagy
prototípus létrehozása
a projekt futamideje alatt legalább 1 db nemzetközi publikáció megjelentetése
legalább 1 db nemzetközi konferencián való részvétel
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A nemzetközi pályaművek benyújtására vonatkozó információk:
•
•

A nemzetközi pályaművek benyújtásával kapcsolatos minden információ
megtalálható az EuroTransBio ERA-NET weboldalán: http://www.eurotransbio.eu/
A nemzetközi pályázatokat közvetlenül a EuroTransBio ERA-NET Pályázati Titkárság
(Joint Call Secretariat) -hez kell benyújtani https://www.etbsubmission.eu, melyeket
nemzetközi bíráló bizottság (független európai szakértők) értékelnek.
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A 2012-es felhívás meghirdetésének időpontja 2012. október 4.
A nemzetközi projektek benyújtási határideje 2013. január
megjelenésekor már nem nyújtható be pályázat)
B.1.

31.(A

módosítás

Jogi forma, méret, székhely

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Egyéb megkötés:
Az EuroTransBio ERA-NET közös, nemzetközi pályázati felhívásain keresztül olyan
kutatásfejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek a vállalkozások, non-profit
és költségvetési kutatóhelyek egymás közti hatékony együttműködésével valósulnak meg
kutatási konzorcium keretében. Az EuroTransBio közös pályázati felhívásaiban pályázatot
benyújtó nemzetközi konzorciumok összetételére vonatkozó feltételek a következők:
•
•
•
C.1.

a konzorciumnak legalább két, EU definíció szerint KKV-nek minősülő tagjának kell
lennie, két különböző, az EuroTransBio ERA-NET-ben résztvevő országból
nagyvállalatok és kutatási intézmények (költségvetési szervek és intézményei,
nonprofit szervezetek) is tagjai lehetnek a konzorciumnak, de csak a KKV-k mellett,
és a kért támogatás több mint 50 %-át a KKV-knek kell igényelniük
a nemzetközi konzorcium vezetője csak KKV lehet.
Támogatható tevékenységek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.2.

Elszámolható költségek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
A projekt költségvetésének forintban történő meghatározásakor a nemzetközi
pályamű benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB
devizaárfolyammal kell számolni.
C.3.

Nem elszámolható költségek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.6.

A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
F.1 Pályázatkezelés
F.1.1. Projektkiválasztás
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat az EUROTRANSBIO Iroda (ETB)
weboldalán (http://www.eurotransbio.eu) található 8. ETB pályázati útmutató tartalmazza.
F.5.

A szakmai beszámolás

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Információ:
Az EuroTransBio ERA-NET program nemzeti koordinátora:
Kolossváryné Juhász Györgyi, Tel: 484-2522, E-mail: gyorgyi.kolossvary@nih.gov.hu
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AMBIENT ASSISSTED LIVING (AAL)

A.1.

A pályázati kiírás célja

Az időskorúak száma világszerte növekszik, mind abszolút értelemben, mind relatíve, az
aktív keresők számához viszonyítva. Ellátásuk, gondozásuk, egészségi állapotuk
felügyelete és szükség esetén az ápolásuk egyre nagyobb (anyagi, illetve személyi) terhet
jelent mind a társadalombiztosítás és intézményei, mind a családok számára.
Az ”infokommunikációs eszközökkel segített életvitel” (Ambient Assisted Living, AAL)
program középpontjában az idős emberek életminőségének javítása, valamint a különféle
információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata révén az európai ipari bázis
erősítése áll. A programot az Európai Bizottság és az AAL Közös Programban résztvevő 22
ország közösen finanszírozza.
A program célkitűzései a következők: (i) a jólétben töltött időskort szolgáló innovatív IKTalapú termékek, szolgáltatások és rendszerek megjelenésének ösztönzése, ezáltal az
időskorúak
életminőségének,
önállóságának
és
alkalmazhatóságának
javítása,
hozzájárulva az egészségügyi és szociális gondozás költségeinek csökkentéséhez; (ii)
megfelelő kutatási, fejlesztési és innovációs bázis létrehozása EU-s szinten; valamint (iii)
az ipari hasznosítás feltételeinek javítása. A közös program két-három éves piacra
kerülési időt igénylő, nemzetközi projektekben megvalósuló alkalmazott kutatást támogat.

A.2.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió Ft. Ez az összeg kiegészül az
Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulásával.
A támogatott pályázatok várható száma: 1-3 db.
A.4.

Támogatás mértéke

A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA pályázati
útmutatóban foglaltak irányadóak.
A.5.

Kötelező vállalások

A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek közül legalább kettő
megvalósítását kötelező vállalni a projekt keretében.
•
•

legalább 1 db újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás vagy technológia vagy
prototípus
A projekt futamideje alatt legalább 1 db nemzetközi publikáció megjelentetése

•

legalább 1 db nemzetközi konferencián való részvétel

A.6.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A nemzetközi pályaművek benyújtására vonatkozó információk:
•
•

A nemzetközi pályaművek benyújtásával kapcsolatos minden információ
megtalálható az AAL weboldalán: http://www.aal-europe.eu/
A nemzetközi pályázatokat közvetlenül az Ambient Assisted Living International
Association-höz (Association) kell benyújtani, melyeket nemzetközi bíráló bizottság
(független európai szakértők részvételével) értékel.
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•

A nemzetközi pályázatok benyújtásával egyidejűleg a Közreműködő
szükséges megküldeni a részvételi jogosultságot igazoló „PART C”
csomagot. A dokumentumokat az aláírást követően beszkennelt (PDF)
szükséges megküldeni. A „PART C” dokumentumok letölthetőek az NFÜ

Szervezethez
dokumentum
formátumban
honlapjáról.

A 2013-es felhívás nemzetközi pályaműveinek beadási határideje 2013. április 30.
A program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi
projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő esetében, a
konzorciumhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdésekor a magyar pályázó a
Közreműködő Szervezet részére köteles megküldeni a részvételi jogosultságot igazoló
„PART C” dokumentum csomagot. A dokumentumokat az aláírást követően beszkennelt
(PDF) formátumban szükséges megküldeni. A „PART C” dokumentumok letölthetőek az
NFÜ honlapjáról (link).
B.1.

Jogi forma, méret, székhely

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Egyéb megkötés:
A támogatásra kizárólag a közös program Nemzetközi Értékelő Bizottságának döntése
alapján támogatásra javasolt és az Association közgyűlése, valamint az Európai Bizottság
által jóváhagyott projektek résztvevői jogosultak. A támogató velük köt szerződést a
támogatásra javasolt projektek rangsorát követve, a magasabb pontszámot elért
nemzetközi projekt hazai résztvevőivel kezdve. Szerződések a rendelkezésre álló éves
keret kimerülésének erejéig köthetőek.
• Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
• külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,
• jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, költségvetési szervek,
költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei
C.1.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.2.

Elszámolható költségek köre

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
A projekt költségvetésének forintban történő meghatározásakor a nemzetközi
pályamű benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB
devizaárfolyammal kell számolni.
C.5.

A projekt megkezdése

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
C.6.

A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
F.1 Pályázatkezelés
F.1.1. Projektkiválasztás
A
projektkiválasztásra
vonatkozó
részletes
szabályokat
az
AAL
weboldalán
(http://www.aal-europe.eu/) található AAL Call 6 pályázati útmutató tartalmazza.

15

V. számú melléklet
F.5.

A szakmai beszámolás

A pályázati felhívásban leírtak szerint.
Információ:
További információ érhető el az AAL programról a program hivatalos honlapján
http://www.aal-europe.eu/
A program Nemzeti Projekt Koordinátora:
Jeney Nóra: nora.jeney@nih.gov.hu
Tel: (06 1) 484-2957
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