PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási
valamint Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek
támogatása a közép-magyarországi régióban című
pályázati felhíváshoz
Kódszám:
KTIA_AIK_12

1

Tartalom
A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK ............................................................................. 3
A.1. A pályázati kiírás célja ..................................................................................... 3
A.2. A témakörökhöz tartozó részcélok .................................................................... 3
A.3. A támogatás prioritási területei ........................................................................ 4
A.4. Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma ............. 5
A.5. Támogatás összege.......................................................................................... 5
A.6. Támogatás mértéke ......................................................................................... 5
A.7. Kötelező vállalások .......................................................................................... 7
A.8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje.................................... 8

B. PÁLYÁZÓK KÖRE ........................................................................................... 8
B.1. Jogi forma, méret, székhely ............................................................................. 8
B.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek .................................................. 9
B.3. A pályázó tevékenysége (iparág) ..................................................................... 9

C.

A PÁLYÁZAT TARTALMA ................................................................................ 9
C.1. Támogatható tevékenységek köre .................................................................... 9
C.2. Elszámolható költségek köre .......................................................................... 11
C.3. Nem elszámolható költségek köre .................................................................. 13
C.4. Munkaterv ..................................................................................................... 13
C.5. Projekt iparági korlátozása ............................................................................ 13
C.6. Projekt területi korlátozása............................................................................ 13
C.7. A projekt megkezdése.................................................................................... 13
C.8. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje ........... 13
C.9. Fenntartási kötelezettség............................................................................... 14
C.10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban .................................. 14

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK............... 15
D.1. Támogatás formája ........................................................................................ 15
D.2. Önrész........................................................................................................... 15
D.3. Egyéb pénzügyi eszközök ............................................................................... 15
D.4. Biztosítékok köre ........................................................................................... 15
D.5. Előleg igénylése ............................................................................................. 15

E.

NYOMONKÖVETÉS....................................................................................... 16

F.

PÁLYÁZATKEZELÉS ..................................................................................... 16
F.1. Projektkiválasztás ......................................................................................... 16
F.1.1. Eljárásrend ................................................................................................ 16
F.1.2.

Kiválasztási kritériumok ............................................................................. 16

F.2. Kifogáskezelés .....................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik.17
F.3. A Támogatási Szerződés ................................................................................ 19
F.4. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás ............................................................. 19
F.5. Helyszíni ellenőrzések.................................................................................... 19
F.5.1.

Helyszíni ellenőrzések ................................................................................ 19

F.5.2.

Helyszíni szemlék....................................................................................... 19

F.6. Tájékoztatás és nyilvánosság ......................................................................... 19

G. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA ............................ 20
H. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI ........................................................ 21

2

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírandó konstrukció szakmai
céljait a konvergencia régiókban meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV kódjelű, „Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és
célzott alapkutatási projektek támogatása” című, valamint a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV
kódjelű, „Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint
a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című konvergencia régiókban kiírásra
kerülő pályázatok szolgáltatják, melyek céljaikat tekintve szorosan kapcsolódnak az
innovációs alap rendeltetéséhez.
A Közép-Magyarországi Régióban megvalósuló projekteket támogató KTIA
konstrukció ösztönözni kívánja a felsőoktatás innovatív tevékenységét, ezáltal elősegítve a
kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyteremtést, valamint a legkorszerűbb
nemzetközi kutatásmódszertani tapasztalatok hazai adaptációját. A konstrukció keretében
olyan tudományterületek elmélyült kutatására nyílik lehetőség, melyek az Új Széchenyi
Terv, illetve az EU2020 stratégia, valamint az EU Digitális Menetrend stratégiai céljainak
megfelelően hozzájárulnak a versenyképesség növeléséhez. A konstrukció ezáltal
lehetőséget ad az akadémiai szféra kutatási eredményeinek a gazdaságban és a társadalmi
élet egyéb területein való hasznosulására, és jelentős módon hozzájárul az innováció
infrastruktúra fejlesztéséhez. A tükörpályázat célrendszere tökéletesen illeszkedik a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap rendeltetéséhez, hiszen átfogó cél az akadémiai
szféra kutatási kapacitásainak bevonása az innovációs láncba.
A tervezett konstrukció fő célja a felsőoktatási intézményekben működő
transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex alapés ipari kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások
fejlesztése, a kutatás-fejlesztés piaci lábának erősítése az adott kutatási területek hosszú
távú finanszírozása érdekében.
A konstrukció további célja a hazai kutatások nemzetközi beágyazódásának
elősegítése. A nemzetközi kutatásokhoz való kapcsolódás prioritás: az Európai Unió
közösségi pályázataiban való részvétel, így például a 7. Kutatási Technológiafejlesztési és
Demonstrációs Keretprogram (FP7), a jövőbeli Horizon 2020 (FP8) programjaiban való
közreműködés kiemelt jelentőségű a felsőoktatási kutatások finanszírozásának biztosítása
szempontjából. A konstrukció célja továbbá, hogy a támogatott kutatási fejlesztési
projektek lehetőséget teremtsenek a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára,
nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.
A.2. A TÉMAKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ RÉSZCÉLOK

·
·

·

·
·
·

Alapkutatási és ipari kutatási projektek megvalósítása;
Felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási potenciál és a felsőoktatás tudományos,
fejlesztői eredményeinek növekedése a tiszta alapkutatás és a célzott alapkutatás
területén;
Nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációja, új kutatási módszerek,
tudományszervezési szemlélet és új kutatásmenedzsment kialakulása a
kutatócsoportok és az intézmények szintjén;
fiatal kutatók bevonása nemzetközi kutatási projektekbe;
A felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések számának és
intenzitásának növekedése, ezzel a kutatások piaci lábának erősödése;
Az uniós pályázatokban (FP8 – Horizon2020) történő sikeres részvételi arány
javítása a hálózatosodás és kapcsolatépítés ösztönzésével;
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·
·
·

A felsőoktatási kutatási kapacitások megerősödése az A.3. pontban felsorolt
kutatási prioritások területén;
A hazai kutatóhelyek bekapcsolása nemzetközi kutatási projektekbe az EU kiemelt
kutatási területein;
A kutatások és kutatási területek hosszú távú fenntartásának megalapozása.

A.3. A TÁMOGATÁS PRIORITÁSI TERÜLETEI
A pályázat stratégiailag az Európa2020 Stratégia és a TÁMOP céljaihoz
kapcsolódóan szolgálja a kiemelt iparági területek és tudományágak, az Új Széchenyi
Tervben kijelölt húzóágazatok fejlesztéséhez szükséges kutatásokat, ennek megfelelően az
alábbi területek kutatásai a pályázat fő prioritásai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gyógyszeripar
Biotechnológia
Élettani kutatások
Orvosi műszergyártás, diagnosztika
Rehabilitáció, gerontológia, fizioterápia
Balneológia
Geotermikus energia, megújuló energia
Környezettechnológia,
környezetvédelem,
környezetbiztonság,
természetvédelmi technológiák
Éghajlatváltozás kutatás
Vízgazdálkodás, árvízvédelem, ásványvíz ipar
Élelmiszerbiztonsági kutatások
Járműipar
Közúti informatika
Logisztika
Lézertechnológia, lézerfizika
Anyagtudomány
Geoinformatika, geológia
Űrkutatás
Nemzetközi kutatási infrastruktúrához kapcsolódó kutatások (pl.:
CERN, ESS-részecskefizika, ITER-plazmafizika, ESA-űrkutatás)
Társadalmi konfliktuskezelés, biztonságpolitika
Duna-régió kutatása, Balkán-kutatások
Az európai ipar versenyképességét, termelékenységét és innovációs
potenciálját elősegítő infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó
kutatások.

A felsorolt területek között kiemelt hangsúlyt kap az utolsóként megjelölt
infokommunikációs technológiák IKT kutatása és fejlesztése, valamint kiemelt
cél a területet kiszolgáló kapacitások megerősítése.
Az IKT terület esetében prioritás a hazai K+F szféra az Európai Unió releváns stratégiáihoz
való kapcsolódása. Cél, hogy a konstrukció támogassa az Európai Bizottság által
meghirdetett, az EU 2020 Stratégia céljait, valamint az információs társadalom kiépítését
lehetővé tévő Digitális Menetrend IKT-val kapcsolatos pilléreihez kötődő kutatásokat,
illetve egyéb tevékenységeket. A Digitális Menetrend 8 pillérre épül, ezek közül célzottan
háromhoz szorosan és közvetlenül kapcsolódó kutatást és kutatási kapacitásfejlesztést
támogat KTIA terhére kiírandó konstrukció. A három pillér 3. („Bizalom és biztonság”), a 4.
(„Sokkal gyorsabb internet”) és az 5. („Kutatás és innováció”) pillérek alatt
megfogalmazott
akciókhoz
kapcsolódó
tevékenységek
támogathatóak.
(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=44&pillar=Inter
operability%20and%20Standards)
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A hazai IKT kutatások 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram
„együttműködés” alprogramjában meghirdetett IKT prioritásokban való erőteljesebb
képviselete szintén fontos cél. A programban felsorolt nyolc kihívás közül az első (átható
és megbízható hálózati és szolgáltatói infrastruktúra), a harmadik (a meglévő
komponensek és rendszerek alternatívái), valamint a negyedik (digitális tartalmi és nyelvi
technológiák) által lefedett kutatások támogathatóak.
A Horizon2020 névre elkeresztelt 8. kutatási keretprogram előkészülete folyamatban van.
A tervezetek alapján kiemelt terület az IKT fejlesztéshez kapcsolódó alapkutatások
támogatása és kiemelt téma a Jövő Információs és Kommunikációs Technológiái és a Jövő
Internet (Future Internet) terület.
Az Európai Bizottság Jövőbeni és Kialakuló Technológiák (Future and Emerging
Technologies, FET, http://www.fet11.eu/about/fet-flagships##) programjának keretében
újszerű zászlóshajó kezdeményezést indított az információs technológiák nagyléptékű,
tudományos alapokon nyugvó, széleskörű európai összefogásra épülő, nagyszabású
kutatási terveinek támogatására. 2011 tavaszán hat mintaprojektet választottak ki, ezek
közül a legmagasabbra értékelt a FuturICT pályázat volt. A FuturICT projekt
tudásgyorsítóként működik, mely hatalmas adattömegekben rejtőző információt fordít át
tudássá és technológiai fejlődéssé. Megalkotja azokat a tudományos módszereket és
azokat az infokommunikációs platformokat, melyeket a 21. század világméretű lehetőségei
és kihívásai megkívánnak. A FuturICT projekthez való csatlakozás kiugrási lehetőség
Magyarország számára, ezért az erre irányuló próbálkozások támogatása kiemelt
jelentőségű.
A.4. 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), b), c), e) és f) pontja.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 Mrd
forint.
A támogatott pályázatok várható száma 2012-ben: 25 db.
A.5. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás mértékét és kategóriáját a KTIA pályázati útmutató C.1. Támogatható
tevékenységek köre és a D.2. Támogatás mértéke pont tartalmazza.
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum
50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.6.
pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
A.6. 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.
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
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Felhívás a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat
állapíthat meg!
Jelen pályázati felhívás keretében nyújtott támogatás nem állami támogatásnak minősül.
A 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály alapján, a kutatási szervezetek
elsődleges tevékenysége rendes körülmények között nem gazdasági természetű – úgy
mint oktatás, független K+F folytatása az ismeretek kibővítése és a jobb megértés
érdekében (ideértve az együttműködési K+F-et), kutatási eredmények terjesztése,
technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által
létrehozott tudás kezelésének melléktermékei, vagy egyéb formái) -, amennyiben e
tevékenységek belső természetűek és a belőlük származó bevételt a kutatási szervezet
elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét. A kutatási szervezetek nem gazdasági
tevékenységéhez nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak.
Ha a támogatásból költségvetési szerv vagy intézménye is részesül, akkor a juttatás nem
minősül állami támogatásnak, amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem
folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását
és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem
gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a
szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől.
Jelen pályázati kiírás keretében az elnyerhető támogatás mértéke 100% lehet, mely
kizárólag a jelen felhívás C.1. pontja szerinti tevékenységekre fordítható.
Jelen pályázati felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak az
alábbiak figyelembe vételével.
Az Európai Unió 107. cikke (1) bekezdésének értelmében az államilag finanszírozott
kutatási szervezeteken keresztül vállalkozásoknak nyújtott támogatás (közvetett) állami
támogatásnak minősül.
Amikor egy vállalkozás nevében a projektet egy kutatási szervezet valósítja meg. A
kutatási szervezet megbízottként szolgáltatást nyújt a megbízóként eljáró vállalkozás
számára azokban az esetekben, amikor
i) a megbízott szolgáltatása fejében megfelelő kifizetésben részesül és
ii) a megbízó meghatározza e szolgáltatás feltételeit.
Jellemzően a projekt eredményei a megrendelőt illetik, és ő viseli a sikertelenség
kockázatát is. Ha egy kutatási szervezet ilyen szerződést teljesít, akkor általában a
vállalkozás nem kap állami támogatást a kutatási szervezeten keresztül, amennyiben az
alábbi feltételek egyike teljesül:
(1) a kutatási szervezet szolgáltatását piaci áron nyújtja, vagy
(2) ha nincs megállapított piaci ár, akkor a kutatási szervezet szolgáltatását olyan áron
nyújtja, amely annak teljes költségét és egy ésszerű haszonrést takar.
Vállalkozások és kutatási szervezetek együttműködése
Egy együttműködési projektben legalább két partner vesz részt a projekt
megtervezésében, járul hozzá annak végrehajtásához, és osztozik a projekt kockázatain és
eredményein.
Egy vállalkozások és kutatási szervezetek által közösen megvalósított együttműködési
projekt esetében a Bizottság úgy tekinti, hogy az ipari partner a kutatási szervezeten
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keresztül nem részesül közvetett állami támogatásban az együttműködés kedvező
feltételeinek köszönhetően, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:
1. a részt vevő vállalkozások viselik a projekt teljes költségét;
2. az eredmények, amelyek nem keletkeztetnek szellemi tulajdonjogokat, széles körben
terjeszthetők, és a kutatási szervezet tevékenységéből eredő K+F+I eredményekből
származó bármilyen szellemi tulajdonjogot teljes mértékben odaítélik az állami kutatási
szervezetnek,
3. a kutatási szervezet az általa a projektben végzett tevékenységből származó, és a részt
vevő vállalkozásokra átruházott szellemi tulajdonjogok piaci értékének megfelelő
ellentételezést kap a részt vevő vállalkozásoktól. Ebből az ellentételezésből levonják a
kutatási szervezet költségeihez a részt vevő vállalkozások által nyújtott hozzájárulást.
Akkor is lehetséges az állami támogatás hiánya, ha a partnerek közötti szerződéses
megállapodás vizsgálata arra enged következtetni, hogy az együttműködésben részt vevő
különböző partnereknek adott, a K+F+I eredményeihez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok
és az eredményekhez való hozzáférési jog megfelelően tükrözik saját érdekeiket,
munkacsomagjukat, valamint a projekthez nyújtott pénzügyi vagy egyéb hozzájárulásukat.
Ha a fentiek közül egyik feltétel sem teljesül és az együttműködési projekt egyedi
elbírálása nem vezet arra a következtetésre, hogy nincs állami támogatás, a Bizottság a
kutatási szervezet projekthez nyújtott hozzájárulásának teljes értékét úgy tekinti, mint a
vállalkozásoknak nyújtott támogatást.

A.7. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
Jelen Pályázati Felhívás A.7.1- A.7.3 pontjaiban foglalt feltételeket együttesen kell vállalni.
A.7.1. A pályázó a projekt tárgyában a projekt futamideje alatt az alábbi kutatók
foglalkoztatását köteles vállalni:
· a projektben résztvevő kutatók száma minimum 3 fő,
· követelmény fiatal kutatók részvétele. Fiatal kutatónak számít a pályafutása
kezdetén álló doktorandusz, doktorjelölt, posztdoktor, akinek az első mester szintű
fokozat megszerzésétől maximum 10 év, második szakirányú mesterképzés vagy
kötelező szakvizsga letétele eseten az első mester szintű fokozat megszerzésétől
számított maximum 12 év telt el – a szülési szabadságot, illetve GYES, GYED
időszakot leszámítva
A.7.2. A pályázó a projekt tárgyában a projekt futamideje alatt köteles vállalni, hogy
legalább 1 nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködésben részt vesz.
A.7.3. A pályázó köteles vállalni, hogy a projekt keretében a C.1. Támogatható
tevékenységek köre fejezet
· I. Szakmai tevékenységek 1) és 2) pontja alatti tevékenységek közül legalább
az egyik pont alatt felsorolt tevékenység
· a 3), 4), és 6) pontja alatt felsorolt tevékenységek közül pontonként legalább
egy tevékenység,
·

továbbá a II. A projekt végrehajtásához
megvalósítandó tevékenységek alatt felsorolt
megvalósítását.

kapcsolódó kötelezően
mindegyik tevékenység
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A.8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) 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 (KTIA_AIK_12), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó
épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat www.nfu.hu honlapon
talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat

Telefonon
szám)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

06-40-638-638

(kék

E-mailen
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázatok benyújtása 2012. október 29. napjától a keret kimerüléséig de
legkésőbb 2013. február 7. napjáig lehetséges.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a KTIA Pályázati Útmutató B. fejezete alapján,
illetve:
Ø Központi költségvetési irányító szerv (GFO: 311)
Ø Központi költségvetési szerv (GFO: 312)
Ø Köztestületi költségvetési irányító szerv (GFO: 341)
Ø Köztestületi költségvetési szerv (GFO: 342)
Ø Egyéb egyesület (GFO: 529)
Ø Kamara (GFO: 541)
Ø Egyéb köztestület (GFO: 549)
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Egyházi intézmény (GFO: 552)1
Közalapítvány (GFO: 561)
Közalapítvány önálló intézménye (GFO: 562)
Egyéb alapítvány (GFO: 569)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO: 572)
Nonprofit részvénytársaság (GFO: 573)
Egyesülés (GFO: 591)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)

Egyéb megkötés:
Amennyiben a pályázatot konzorciumban nyújtják be, az alábbi feltételeknek kell
teljesülniük:
A konzorciumi minden tagjának rendelkeznie kell közép-magyarországi székhellyel vagy
telephellyel.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
· A konzorciumi tagok maximális száma 5 lehet.
· Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti
finanszírozással történik.
Konzorciumvezető kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézmény (2005. évi CXXXIX.
törvény 1. mellékletében felsorolt intézmények) valamint köztestületi költségvetési
szervek (MTA) lehetnek.
B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak,
a) amelyek megfelelnek a KTIA Pályázati
korlátozások” fejezeteiben foglaltaknak.

Útmutató

B.3.1.

„Adminisztratív

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 projekt keretében az I. Szakmai tevékenységek 3), 4), és 6) pontja alatt felsorolt
tevékenységek közül pontonként legalább egy tevékenység elvégzése kötelező, míg az 1)
és 2) pontok alatti tevékenységek közül legalább az egyik pont alatt felsorolt valamely
tevékenység megvalósítása kötelező.
1

ezen belül kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézmények (2005. évi CXXXIX.
törvény 1. mellékletében felsorolt intézmények)
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I. Szakmai tevékenységek
1) Alapkutatási és ipari kutatási projektek megvalósítása
Jelen Pályázati felhívás A.3. pontjában felsorolt prioritási területek szerinti kutatási
tevékenység. E tevékenység keretében alap és ipari kutatási tevékenységek
támogathatóak.
2) A konstrukció kiemelt célként kezeli az infokommunikációs technológiák (IKT)
kutatását és az ezt kiszolgáló kapacitások megerősítését. Ezen célokhoz
kapcsolódóan az alábbi kutatási témák az irányadóak:
· Társadalmi relevanciájú adatok adatbányászata (FuturICT, Digitális Menetrend
5. Kutatás és innováció, IKT Munkaprogram 4. kihívás):
· Komplex rendszerek vizsgálata (FuturICT, Digitális Menetrend 5. Kutatás és
innováció, IKT Munkaprogram 1. kihívás):
· Számítógépes szociológia (computational social science) (FuturICT, Digitális
Menetrend 5. Kutatás és innováció, IKT Munkaprogram 4. kihívás)
· Pénzügyi-gazdasági kockázat elemzés (FuturICT, Digitális Menetrend 5. Kutatás
és innováció)
· "Jövő Internet" technológiák kutatása és fejlesztése (Future Internet, Digitális
Menetrend 4. Sokkal gyorsabb internet, IKT Munkaprogram 3. kihívás)
· Kutatóhálózatok és tesztrendszerek kutatása és fejlesztése (Future Internet,
Digitális Menetrend 4. Sokkal gyorsabb internet)
· A jövő hálózati rendszereihez kapcsolódó kutatások (Future Internet, Digitális
Menetrend 4. Sokkal gyorsabb internet, IKT Munkaprogram 1. kihívás)
· Tartalom centrikus hálózatok (Future Internet, Digitális Menetrend 4. Sokkal
gyorsabb internet, IKT Munkaprogram 1. és 4. kihívás):
· Jövő Internet szolgáltatások (Future Internet, Digitális Menetrend 4. Sokkal
gyorsabb internet, IKT Munkaprogram 1. kihívás):
· Informatikai Biztonság (Digitális Menetrend 3. Bizalom és biztonság)
· Logisztikai Rendszerek Információs Technológiája (Digitális Menetrend 3.
Bizalom és biztonság + IKT Munkaprogram 1. és 3. kihívás)
· Információs Társadalom hatásvizsgálata (Digitális Menetrend 3. Bizalom és
biztonság + IKT Munkaprogram 4. kihívás)
E tevékenység keretében alap és ipari kutatási tevékenységek támogathatóak.
3)
Kutatás–fejlesztési
megvalósításához
szükséges
humánerőforrás
és
szolgáltatás fejlesztése (kötelező minden projekt esetében legalább az egyik
tevékenység megvalósítása)
· Kutatócsoport létrehozása, kutatók alkalmazása, illetve megbízása, valamint
vállalati szektor kutatóinak bevonása.
· Olyan kutatók és tudománymenedzserek képzése, akik a hazai kutatócsoportok
uniós K+F pályázatokban történő sikeres részvételét tudják majd biztosítani,
beleértve a pályázatok megírását, hálózatépítést és azok lebonyolítását.
· Doktorandusz utánpótlás erősítése;
· Fiatal kutatók bevonása innovatív kutatói teamekbe
· A létrejött eredmények hasznosításával kapcsolatos képzéseken (pl.
innovációmenedzsment, projektmenedzsment) való részvétel
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4) Kutatás–fejlesztési szolgáltatások fejlesztése (kötelező
esetében legalább az egyik tevékenység megvalósítása)

minden

projekt

· Kutatásmenedzsmenti szervezetfejlesztés;
· Tudás- és technológiatranszfer-szolgáltatások fejlesztése kizárólag a projekt
kutatási területéhez kapcsolódóan;
· Tudástranszfer-szolgáltatások
fejlesztése
kizárólag
a
projekt
kutatási
területéhez kapcsolódóan;
· Tudásbázis-szolgáltatások
fejlesztése
a
projekt
kutatási
területéhez
kapcsolódóan, kutatás-fejlesztési célokat támogató tudományos adattárak és
adatbázisok beszerzése, fejlesztése;
· Nem saját tulajdonú know–how és szellemi termékekhez kapcsolódó
felhasználói jogok beszerzése;
· A projekt során létrejött tudományos eredmények hasznosíthatóságának
vizsgálata.
5) A kutatás–fejlesztési, valamint
infrastruktúrájának létrehozása

az

innovációs

tevékenységek

és

azok

· Kutatás–fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések
beszerzése;
· Kutatásmenedzsmentet támogató informatikai eszközök (szoftverek és
hardverek) beszerzése
· Laborfejlesztés
6) Hálózatépítés, kutatási és innovációs együttműködések kialakítása (kötelező
minden projekt esetében legalább az egyik tevékenység megvalósítása):
· Nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, tapasztalatcsere, nemzetközi
kapcsolat- és hálózatépítés FP7-es és Horizon2020-as potenciális pályázó
szervezetekkel, intézetekkel;
· Kutatók
és
közoktatásban,
felnőttképzésben,
szakképzésben
dolgozó
pedagógusok együttműködésének megteremtése és támogatása;
· A felsőoktatási kutatóhelyek és a vállalkozások tudományos együttműködésének
elősegítése, hálózatépítés felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, és az
eredményeket felhasználó vállalatok, költségvetési és non-profit szervezetek
között.

II.
A
projekt
tevékenységek
·
·
·
·

végrehajtásához

kapcsolódó

kötelezően

megvalósítandó

Projektmenedzsment;
Tájékoztatás, nyilvánosság;
Könyvvizsgálat;
Közbeszerzésekhez kapcsolódó tevékenységek (amennyiben releváns);

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

A
KTIA
Pályázati
vonatkozó része

Útmutató
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Személyi jellegű költségek a K+F projekt
tevékenységhez, valamint a projektmenedzsment
feladatokhoz
kapcsolódóan
(elszámolásakor
havonta
legfeljebb
20
munkanap
vehető
figyelembe)2

C.2.1.1. fejezet szerint

egyedi pályázók és konzorciumi pályázat esetében
is az összes elszámolható költségének min 50%a,
Igénybevett szolgáltatás- részletes árajánlat
csatolása kötelező (kizárólag harmadik féltől
megrendelt K+F tevékenység díja): projekt összes
elszámolható költségének max. 25%-a

C.2.1.2. fejezet szerint

Anyagköltség és egyéb működési (dologi)
kiadások, valamint a kutatási projekt céljának
megvalósítása érdekében ténylegesen felmerülő
általános (rezsi) költség, de az összeg nem
haladhatja meg a projekt összes elszámolható
költségének 5%-át

C.2.1.3. ,C.2.1.4. és C.2.1.7. fejezet
szerint

Eszközbeszerzés - részletes árajánlat csatolása
kötelező(kizárólag
harmadik
féltől
vásárolt
eszköz).

C.2.1.5 fejezete szerint

Immateriális javak - részletes árajánlat csatolása
kötelező (kizárólag harmadik féltől vásárolt
immateriális
jószág):
a
projekt
összes
elszámolható költségének max. 10 %-a

C.2.1.6. fejezete szerint

Nyilvánossághoz kapcsolódó költségek:

C.2.2.9 fejezet szerint

projekt elszámolható költségeinek maximum 2%a lehet
A projektmenedzsment költségek nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható
költségének 5%-át.
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.

2

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000
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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C.3. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen a jelen Pályázati Felhívás C.2.
pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a KTIA Pályázati Útmutató C.3. és C.5.
fejezetében foglalt korlátozásokra.

C.4. MUNKATERV
1. Pályázó bemutatása
· Főpályázó rövid ismertetése, korábbi K+F tevékenységeinek és elért
eredményeinek bemutatása
·
konzorciumi tagok rövid ismertetése, korábbi K+F tevékenységeinek és elért
eredményeinek bemutatása
2. Projekt bemutatása
· Rövid összefoglalás: A projekt átfogó céljának és célkitűzéseinek
bemutatása. A projekt keretében kifejlesztésre kerülő prototípus, termék,
technológia, eljárás, vagy szolgáltatás leírása.
· A projektben résztvevő személyek bemutatása: A megvalósító személyek
szakmai tevékenységének bemutatása
· A projekt tevékenységének leírása
· Kutatási terv

C.5. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
C.6. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett közép-magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
C.7. A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére
megkezdhető, támogatás terhére költségek kifizetése 2013. január 1-től lehetséges.
C.8. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban
meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a
projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül.
A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák
kiegyenlítése megtörtént.
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A Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést kell
benyújtani. A záró kifizetési igénylés keretében a pályázó köteles véglegesen elszámolni a
projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, továbbá be kell számolnia a
Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítéséről, az utolsó jelentésben lefedett
időszakban, valamint az egész projekt megvalósítása során.
A projekt fizikai befejezését a pályázó annak megkezdésétől számítva maximum 30
hónapra tervezheti.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) és záró
szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje legkésőbb 2015. december 31.
A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesülése utána számlák kifizetése
a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő
maximum 30. nap.
A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt
beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt megvalósításának befejezését (a
szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák
kiegyenlítését) követő 30. nap.
C.9. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatással megvalósuló, alábbi szolgáltatásokat a
projektzárást követően minimum 5 évig nyújtja:
· Kialakított kutatás–fejlesztési, valamint innovációs kollaboráció fenntartása,
fejlesztése;
· Kialakított kutatás–fejlesztési, valamint az innovációs infrastruktúrája fenntartása.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés
elfogadásáig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a
szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el,
adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Amennyiben a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a
kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok megvalósulásáról szóló záró projekt fenntartási
jelentését a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, a projekt lezártnak tekinthető.
A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie.
C.10.

EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A
pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie
kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen
pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható.
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás
által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe.
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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.
D.2. ÖNRÉSZ
Jelen kiírás keretében nem releváns.

D.3. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Jelen kiírás keretében nem releváns.
D.4. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Jelen kiírás keretében nem releváns.

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 adott előleg összege a munkaszakasz költség ütemezéséhez igazodva,
maximum az össztámogatás 25%-a lehet alkalmanként.
Az előleggel, annak folyósításának napjától számított, max. 6 hónapon belül el
kell számolni.
Jelen pályázati felhívás keretében előleg kifizetésére csak 2013. január 1-jét követően
kerülhet sor.
D.6. TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE
Vállalkozások és államháztartáson kívüli kutatási szervezetek esetén a
támogatási összeg utolsó 25%-a csak a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló
elfogadása után folyósítható, vagyis a költségvetés tervezése során az utolsó
munkaszakasz támogatási összege az össztámogatás min. 25%-a kell, hogy
legyen.
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Államháztartáson belüli kutatási szervezetek esetén a támogatási összeg utolsó
10 %-a csak a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló elfogadása után folyósítható,
vagyis a költségvetés tervezése során az utolsó munkaszakasz támogatási
összege az össztámogatás min. 10%-a kell, hogy legyen.

E. NYOMONKÖVETÉS
A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles
szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.
A monitoring adatszolgáltatás és a jelentéstétel részletes szabályait illetően a KTIA
pályázati útmutató E.1., E.5. és F.7. fejezetben foglaltak irányadóak.
A projekt alkalmazandó számszerűsíthető eredményei az alábbiak:
·
·
·
·
·

F.

A projekt eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi
kérelmek (szabadalom, oltalom) száma (eljárás elindítása)
A projekt eredményeként létrejött K+F projektek száma
A projekt során létesített új kutatói munkahelyek száma
A projekt eredményeként létrejött új nemzetközi projektek száma
A projekt támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent
publikációk, illetve önálló monográfiák száma

PÁLYÁZATKEZELÉS

F.1. PROJEKTKIVÁLASZTÁS
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a KTIA Pályázati Útmutató F.3.
fejezete tartalmazza.
F.1.1. ELJÁRÁSREND
A pályázatok értékelése és elbírálása a KTIA Pályázati Útmutató F.3.2. fejezete szerint
egyfordulós eljárásrendben, a KTIA Pályázati Útmutató F.3.2.1. fejezete szerinti
folyamatos elbírálással történik.
A kiválasztási folyamat során a KTIA Pályázati Útmutató F.4.2. fejezete szerint van
lehetőség hiánypótlásra.
F.1.2. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projekteket a jelen Pályázati felhívás A, B, C, D, F pontjaiban
foglalt kritériumok, valamint a tartalmi értékelés szerint választja ki a támogató.
Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (Igen/nem) bármelyikének nem
felel meg, a pályázat elutasításra kerül 0 pontszámmal.
A benyújtott pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra.
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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
kerül-e összeállításra?

Igen/Nem

1.

2.

Együttműködés
a TÁMOP 4.2.2
konstrukcióban nyertes projekttel

2.1

A pályázó nem kíván a TÁMOP 4.2.2
konstrukciók megvalósításához csatlakozni

2.2

A

vagy

C
20 pont

A

vagy

C
0

A pályázó rendelkezik a TÁMOP 4.2.2 A vagy C
konstrukciókban
nyertes
konzorciumvezető
nyilatkozatával, hogy szakmai együttműködő partnerként3
részt fog venni a projekt megvalósításában

2.3

A pályázó már részt vesz szakmai együttműködőként a
TÁMOP 4.2.2 A vagy C konstrukciókban.

3.

A projekt bemutatása

3.1

A
projekt
célrendszere
hozzájárul
az
nemzetközi tudományos tevékenységéhez

3.2.

A megvalósítandó projekt tudományos, műszaki
tartalma: A közreműködés által hozzáadott érték, a
tervezett kutatási eredmények jelentősége, a választott
módszerek relevanciája

3.3.

A projekt ütemezettsége, ellenőrizhetése: A projekt
céljainak és tevékenységeinek logikai kapcsolódása; a
kutatási tevékenységek egymásra épülése, az ütemterv
megalapozottsága, munkaszakaszok kidolgozottsága
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20
20 pont

intézmény

0-5
0-10

0-5

4.

A pályázó szervezetek alkalmassága

25 pont

4.1

A pályázó szervezetek szakmai kapacitása; résztvevők
meglevő infrastruktúrája, technológiai kapacitása;

0-5

4.2

Az intézmény az adott kutatási területen országos szinten
kiemelkedő tudományos és/vagy technológiai kiválósággal
rendelkezik

0-5

4.3

A pályázó az adott kutatási területen együttműködik
gazdasági szervezetekkel, vállalkozásokkal.

0-5

3

Szakmai együttműködő partner: nem konzorciumi partnerként szakmai konzultációban
aktívan részt vevő intézmény megkötött együttműködési megállapodás keretében. A
szakmai együttműködő partner nem részesülhet támogatásban a TÁMOP 4.2.2. A vagy C
konstrukcióban
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A projektet végrehajtó kutatói csoport(ok) egyes
kutatótagjainak
a
projektet
megelőzően
szülési
szabadságon,
4.4

GYED-en, GYES-en eltöltött éveinek száma összesítve a
kutatói csoport minden tagját figyelembe véve
10-30 év: 1 pont

0-3

31-50 év: 2 pont
50 év felett: 3 pont

4.5

A projektben részt vevő kutatók száma
3-5 fő: 0 pont
5-10 fő: 1 pont

0-2

10 fő felett:2 pont
a projekt megvalósításába bevont fiatal kutatók
száma

4.6

1 fő – 0 pont
3-4 fő – 1 pont
5-6 fő – 2 pont
7-8 fő – 3 pont
9-10 fő – 4 pont
11 fő felett – 5 pont

0-5

5.

A projekt kimenete, eredményei

15 pont

5.1

A kutatási terület eddigi kutatási eredményeihez képest a
pályázatban vállalt, a támogatás hatására megvalósult
növekedés (doktori védések, publikáció, szabadalmak,
stb)

0-5

5.2

A kutatás, és a fejlesztett kapacitások hozzájárulnak, az
intézmény uniós pályázatokban (Horizon 2020) történő
sikeres
részvételhez
vagy
a
vállalati,
közületi
megrendelésekhez

0-5

5.3

területén
vállalt
eredmények
Kutatásmenedzsment
értékelése: A szellemi potenciál fejlesztése területén
megvalósított tevékenységek révén az adott kutatási
területhez kapcsolódó kutatásmenedzsment, pályázati
képesség és kutatási asszisztencia területén vállalt
minőségi javulás.

0-5

Az értékelés során kapható maximális pontszám: 80 pont.
50 pontot el nem érő pályázók jelen pályázat keretében nem támogathatóak.
F.2. PANASZKEZELÉS
A pályázó a benyújtott pályamű formai hiba miatt történő elutasítás esetén az elutasításról
szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével
írásbeli panaszt nyújthat be a MAG Zrt. részére.
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 az NFÜ-nek címzett írásbeli panaszt nyújthat
be az MAG Zrt. részére.
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A pályázó a támogatási jogviszony időtartama alatt a MAG Zrt-hez kifogást nyújthat be, ha
a a támogatói okiratok kiadására vagy 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 indokok megjelölésével van lehetőség.
A kifogások kezelésének részletes szabályait illetően a KTIA Pályázati Útmutató F.8.
fejezete irányadó.
F.3. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
A részletes szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató F.5. fejezetben foglaltak
irányadóak.
F.4. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS
A részletes szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató F.6. fejezetben foglaltak
irányadóak.
F.5. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK
F.5.1. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított
szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázó/kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzést tűrni, valamint az ellenőrökkel
együttműködni.
A helyszíni ellenőrzések részletes szabályait illetően a KTIA Pályázati Útmutató F.10.
fejezetben foglaltak irányadóak.
F.5.2. HELYSZÍNI SZEMLÉK
Helyszíni látogatás a projekt keretében vállalt indikátorok megvalósulásának megtekintése
céljából.

F.6. 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
Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
(www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei”
című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
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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

Csatolandó dokumentum megnevezése

Pályázathoz csatolandó

A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási
címpéldánya/vagy ügyvédi által hitelesített alá
írásminta.
A pályázók (vállalkozások) jóváhagyott éves
beszámolója.
Konzorcium
esetén
a
konzorcium
létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat
Árajánlat (kivéve bérköltség, anyag-költség)
a TÁMOP 4.2.2 A vagy C konstrukciókban
nyertes konzorciumvezető nyilatkozata a
TÁMOP projekthez kapcsolódó, jelen projekt
kedvezményezettjével
történő
szakmai
együttműködési megállapodás megkötéséről
(amennyiben releváns)
Együttműködési megállapodás a TÁMOP 4.2.2
A és C konstrukcióban nyertes pályázatokhoz
kapcsolódóan (amennyiben releváns)
Nemzetközi együttműködési
(amennyiben releváns)
Kutatás-fejlesztési,
tartalmaznia kell:

innovációs

megállapodás

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, 1 emberhónap esetében legfeljebb 20
embernap tervezhető),
c) a szolgáltató által kalkulált emberhónap díjat feladatonként és munkakörönként
(elegendő az 1 emberhónapra tervezett egységárat megadni),
d) a feladatokat végző vezető kutató/fejlesztő nevét
e) a szolgáltató által a szolgáltatás nyújtásába bevont szakértőinek megnevezését
feltüntetve a munkakörüket (kutató, fejlesztő, technikus), szakképzettségüket (agrár,
műszaki, természettudományi vagy orvosi),
f) 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 12 hónapban hasonló
témában nyújtott három legjelentősebb referenciát,
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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 igénybevett szolgáltatásokra
vonatkozó árajánlatok esetében nem szükséges.
Eszközbeszerzés és immateriális javak esetén az árajánlatnak tartalmaznia kell:
a) Árajánlatadó és árajánlat kérő cég nevét
b) Árajánlatadó aláírását
c) Árajánlat kelte
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 nyilatkozat

H. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
A mellékletek megtalálhatóak külön dokumentumban a www.nfu.hu honlapon.
I.

Projekt adatlap

II.

Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató)

III.

Támogatási Szerződés minta

IV.

KTIA Pályázati Útmutató
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