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A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A jelen pályázat célja szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát
szolgáló oltalomszerzési és oltalom fenntartási tevékenységek támogatása.
A tervezett iparjogvédelmi tevékenység eredményeként nő a benyújtott hazai, valamint
a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak száma, ami előmozdítja a
magyar szellemi alkotások hasznosulásának sikerességét.
A projekttel szembeni elvárások:
a) hazai oltalomszerzés és fenntartás, vagy
b) külföldi oltalomszerzés és fenntartás
A.2. 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) pontja.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(továbbiakban: KTIA) terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a
pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2012-ben 200 millió forintot biztosít.
A támogatott pályázatok várható száma 2012-ben:
a) hazai oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos pályázatok esetében: 50-100
db
b) külföldi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos pályázatok esetében: 60-100
db.
Ezek a számok indikatív jellegűek, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás
függvényében, lehet kevesebb, illetve több is.
A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
a) hazai oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos pályázat esetében legfeljebb
600 000 Ft,
b) külföldi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos pályázat esetében legfeljebb
2 millió Ft.
de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási
mértéknek megfelelő arányban.
A.4. 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 mérték.
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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
Felhívás a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szűkebb határokat
állapíthat meg.
A támogatás KTIA Pályázati Útmutató D.2.2 pontja alapján meghatározott csekély
összegű (de minimis) támogatás. A projekthez nyújtható támogatás mértéke 100% lehet.
A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A pályázó a projekt keretében tett iparjogvédelmi bejelentések esetében az ideiglenes
vagy végleges oltalmat a projekt befejezését követően legalább három évig köteles
fenntartani.
A kötelező vállalások nem teljesítése kimeríti a KTIA pályázati útmutató E.4 pontja alapján
a támogatási szerződés megszegésének esetét.
A.6. 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 (IPARJOG_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 (kék szám)

E-mailen

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

06-40-638-638

nfu@nfu.gov.hu

A pályázatok benyújtása 2012. december 10. napjától a keret kimerüléséig
folyamatosan, de legkésőbb 2013. június 30. napjáig lehetséges.
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a KTIA Pályázati Útmutató B. fejezete alapján:
a) magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy;
b) Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás, illetve az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozások esetében annak magyarországi fióktelepe;
c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező
intézményei;
d) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek.
B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek megfelelnek a
KTIA Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” fejezetében foglaltaknak.
B.3. PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns.
B.4. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ EGYÉB FELTÉTELEK
Támogatást csak olyan pályázó kaphat, aki
hazai oltalomszerzéssel kapcsolatos pályázat esetében
· a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a
formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati
jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a
jogszerző),
külföldi oltalomszerzéssel kapcsolatos pályázat esetében
·
·

a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a
formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és
a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi
bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli.

A szabadalmi oltalom megszerzésére benyújtott pályázat esetében további feltétel:
1. Hazai szabadalmi bejelentés tétele esetén:
· a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995.
évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentés csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok
között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari
alkalmazhatóság követelményét.
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2. Külföldi szabadalmi bejelentés tétele esetén:
· a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre
vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási jelentés csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott
igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és
ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a
bejelentés benyújtása megtörtént
3. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása
esetén:
· A nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis.1 szabály
(http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/fpctszab.html)
alapján
kiállított
írásos
vélemény csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van
olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság
követelményét, vagy
· a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi
elővizsgálati jelentés csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok
között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari
alkalmazhatóság követelményét
4. Európai szabadalom hatályosítása esetén:
· európai szabadalom megadásáról szóló határozat csatolása

B.5. 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 Pályázati Felhívás keretében a KTIA Pályázati Útmutató C.1. pontja alapján az alábbi
tevékenységek támogathatóak:
De minimis jogcímen iparjogvédelmi tevékenység.
(1) Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati
vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele
(2) Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati
mintaoltalom) megtétele
(3) A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti
megindítása
(4) Európai szabadalom hatályosítása
(5) (1)-(4)-hoz kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi szolgáltatások

nemzeti

eljárások

Egy projektjavaslat keretében csak egy tevékenységre (1-4 pontok valamelyike valamint
az 5. pont) lehet pályázni.
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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

De minimis:

C.2.2 fejezet alapján

Igénybevett szolgáltatás:

C.2.2.2 fejezet alapján

1. Hazai oltalom szerzés esetén:
· harmadik
féltől
megrendelt
iparjogvédelmi tanácsadás,

Útmutató

jogi,

·

szabadalmi ügyvivői szolgáltatás díja:
Szabadalmi
ügyvivő
költségére
az
összköltségének
maximum
70%-a
számolható el.

·

hatósági igazgatási szolgáltatási díjak
Ø bejelentési díj
Ø írásos
véleménnyel
kiegészített
újdonságkutatási jelentés díja
Ø kutatási díj
Ø vizsgálati díj
Ø megadási díj
Ø fenntartási
díj
(arányosan
a
megadástól
visszamenőleg
a
bejelentésig
tartó
időszakra,
továbbá előzetes befizetés esetén a
megadást követő maximum 3 éves
időtartamra)

2. Külföldi oltalomszerzés esetén:
· szabadalmi ügyvivői szolgáltatás díja:
Szabadalmi ügyvivő költségei a projekt
összköltségének maximum 50%-áig
· fordítási díj
· hatósági igazgatási szolgáltatási díjak
Ø bejelentési díj

Ø
Ø
Ø

Ø

o hazai elsőbbségi bejelentés
díja
o külföldi bejelentés díja
írásos
véleménnyel
kiegészített
újdonságkutatási jelentés díja
fordítási díj
kutatási
díj
(beleértve
az
igénypontok
számától
vagy
a
bejelentés
terjedelmétől
függő
további díjakat)
vizsgálati
díj
(beleértve
az
igénypontok
számától
vagy
a
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Ø
Ø
Ø
Ø

bejelentés
terjedelmétől
függő
további díjakat)
továbbítási díj
nemzeti fázis indításának hatósági
költségei
európai hatályosítási díj
fenntartási
díj
(arányosan
a
megadástól
visszamenőleg
a
bejelentésig
tartó
időszakra,
továbbá előzetes befizetés esetén a
megadást követő maximum 3 éves
időtartamra)

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.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a beadást megelőző 10 hónapon belül,
kizárólag az ebben az időszakban felmerült szabadalmi ügyvivő szolgáltatási díja,
a bejelentési díj valamint az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási
jelentés díja számolható el.
Csak a projekt futamideje alatt felmerült, jogszerűen kifizethető költségek
számolhatók el.
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
A pályázat keretében megvalósítandó
munkaterv alapján mutassa be.

új

projekteket

az

adatlapban

megtalálható

A munkaterv kötelező tartalmi elemei:
1. Pályázó bemutatása
· pályázó rövid ismertetése,
2. Projekt bemutatása
· az iparjogvédelmi oltalom tárgyát képező találmány, növényfajta, használati és
formatervezési minta leírása.
· a projekt során tervezett iparjogvédelmi tevékenységek bemutatása időrendben.
mutassa be az iparjogvédelmi oltalommal összefüggésben a hasznosítás tervezett
lépéseit hazai és nemzetközi viszonylatban.
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C.5. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA
A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a KTIA Pályázati Útmutató
B.2. fejezetében foglaltak irányadók.
C.6. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
Jelen pályázati felhívás keretében nem releváns.
C.7. A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt megvalósítása saját felelősségre legkorábban 10 hónappal a benyújtást
megelőzően kezdhető el.
C.8. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a
Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 18 hónapon belül.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) és záró
szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje legkésőbb 2015. december 31.
Fizikai befejezésnek minősül, ha a projekt keretében vállalt iparjogvédelmi oltalom szerzési
lépések megtételére sor kerül és az hivatalos dokumentum benyújtásával alátámasztható.
C.9. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatás felhasználásával tett oltalom bejelentések
esetében az ideiglenes vagy végleges oltalmat a projekt befejezését követő min. 3. év
végéig a bejelentéssel érintett joghatóság tekintetében fenntartja.
A részletes szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató E.5. fejezetében foglaltak
irányadóak.
Ezúton a támogató hozzájárul a fenntartási idő végét követően a projekt keretében
megszerzett
szellemi
alkotásokhoz fűződő jogok
projekt
befejezését követő
értékesítéséhez.
C.10.

EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN

Jelen pályázati felhívás keretében nem releváns.

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.
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A pályázat alapján vállalkozások részére nyújtható támogatás de minimis támogatásnak
(KTIA Pályázati Útmutató D.2.2 pontja) minősül.
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.
A magánszemélyeknek nyújtott támogatás nem tartozik az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdésének hatálya alá, ezért a részükre nyújtott támogatás nem minősül állami
támogatásnak, amennyiben vállalkozás közvetve sem lesz kedvezményezett.
D.2. ÖNRÉSZ
Jelen felhívás keretében nem releváns.
D.3. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Jelen kiírás keretében nem releváns.
D.4. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
A Pályázati Útmutató D.3. pontjában foglaltak szerint.
D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Jelen pályázati felhívás keretében nem releváns.
D.6. TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE
A projekt megvalósítása csak egy munkaszakaszra tervezhető.
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. fejezetében foglaltak irányadóak.
A projekt alkalmazandó számszerűsíthető eredményei az alábbiak:
Mutató neve

Mértékegység

Mutató (indikátor) forrása

Adatszolgáltatás
jellege

Megadott
hazai
iparjogvédelmi
oltalmak száma

Db

Az SZTNH által vezetett lajstrom.

Kötelező vállaláshoz
kapcsolódik

Megadott
külföldi
iparjogvédelmi
oltalmak száma

Db

A joghatóság szerint hatáskörrel
bíró szervezet által vezetett
nyilvántartás.

Kötelező vállaláshoz
kapcsolódik
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F.

PÁLYÁZATKEZELÉS

F.1. PROJEKTKIVÁLASZTÁS
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a KTIA Pályázati Útmutató F.3.
fejezete tartalmazza.
Eljárásrend
A pályázatok értékelése és elbírálása a KTIA Pályázati Útmutató F.3.2. fejezete szerint
könnyített elbírálású eljárásrendben történik.
A kiválasztási folyamat során a KTIA Pályázati Útmutató F.4.2. fejezete szerint van
lehetőség hiánypótlásra.
Kiválasztási kritériumok
A támogatásban részesülő projekteket a jelen Pályázati Felhívás A, B, C, D E, F pontjaiban
foglalt kritériumok szerint választja ki a támogató.
Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti kritériumrendszer
bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.
A pályázatok elbírálásának alapja a felhívás A pontjában szereplő támogatható
tevékenységeket alátámasztó dokumentumok csatolása a jelen felhívás G pontja alapján.

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.
A pályázó a támogatási jogviszony időtartama alatt a MAG Zrt-hez kifogást nyújthat be, ha
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.
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F.4. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS
A részletes szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató F.6. fejezetben foglaltak
irányadóak.
F.5. A SZAKMAI BESZÁMOLÁS
A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményeit illetően a KTIA Pályázati Útmutató
E.2. fejezetben foglaltak az irányadóak.
F.6. HELYSZÍNI SZEMLE ÉS ELLENŐRZÉSEK
F.6.1. 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.6.2. HELYSZÍNI SZEMLÉK
Helyszíni látogatás a projekt keretében vállalt indikátorok megvalósulásának megtekintése
céljából.
F.7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
A kedvezményezett 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 a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával megvalósuló
projektekhez” című dokumentum, valamint az „Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával megvalósuló projektekhez”
tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
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.
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F.8. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA
Csatolandó dokumentum megnevezése
Bejelentési
másolat

kérelem

másolata,

és

kivonat

Hazai vagy külföldi szabadalmi bejelentés
tétele
esetén
az
írásos
véleménnyel
kiegészített
újdonságkutatási
jelentés
másolata
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés
(PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása
esetén a Nemzetközi kutatási jelentés
másolata
Európai szabadalom hatályosítása esetén az
európai
szabadalom
megadásáról
szóló
igazolás másolata
Külföldi iparjogvédelmi oltalomszerzés esetén
az
SZTNH-hoz
benyújtott
elsőbbségi
bejelentés bejelentési kérelmének másolata
és a kivonat másolata
A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási
címpéldánya/vagy ügyvéd által hitelesített
aláírás minta.

G. 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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