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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 2014 tárgyú pályázat
pályázati felhívás kiegészítéseként meghirdetésre kerül, a MAGYAR – FRANCIA TéT együttműködésre
vonatkozó pályázati felhívás.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A Magyar – Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül fontos
célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek
bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási
folyamatokba. Az első célkitűzés érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés
előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések. A
második célkitűzés tekintetében, a Magyar doktoranduszok franciaországi tartózkodására a francia
kormány külön ösztöndíjrendszert tart fenn, ezért jelen felhíváson belül a kölcsönösség jegyében
lehetőséget biztosítunk francia doktoranduszok, PhD hallgatók projektbe történő bevonására a
Magyarországi tartózkodási költségeiknek a biztosításával. További célkitűzés az új együttműködések
támogatása, így a nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a
projektek, amelyek ugyanezen program előző kiírása során nem részesültek támogatásban.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELÉPÍTÉSE
Jelen felhívás elválaszthatatlan részét képzi a Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT)
Együttműködés Támogatása 2014 tárgyú Pályázati Felhívás és Útmutató.
A pályázati felhívás kiegészítése rendelkezik azokról az információról, amelyeket a pályázati felhívás és
útmutató nem tartalmaz, illetve szabályozza az adott reláció sajátosságaiból fakadó eltéréseket.
Amennyiben a pályázati felhívás kiegészítése a pályázati felhívás és útmutatótól eltérően rendelkezik,
abban az esetben a pályázati felhívás kiegészítésében leírtakat kell figyelembe venni.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
Támogatás keretösszege: 20 millió Forint
A támogatott pályázatok várható száma 12-16 db.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Igényelhető támogatás felső határa 1,5 millió Ft/projekt

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázati felhívás és útmutatóban leírtak szerint
Pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2014. december 15-től – 2015. január 23-ig lehetséges.
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKE (Magyar fél téríti)
Az elszámolható költségek tekintetében a pályázati felhívás C.2. Pontjában foglaltak az irányadóak, az
alábbiak figyelembevételével:
Francia beutazó részére:
 Francia kutatónak járó napidíj felső határa: max. 35.000.- Ft/fő/nap (max. 14 nap/fő/utazás; mely
tartalmazza a szállás költségét is)
 Francia kutatónak a pályázatban tervezett, kutatással összefüggő Magyarországon belüli utazási
költségét max. 50 Ft/Km. (A francia kutató utazását Magyarországon belül a reptérről a Magyar
partner intézményéig és vissza a francia fél téríti)
Magyar kiutazó részére:
 Magyar kutatónak járó utazással kapcsolatos költségei a francia partner intézményéig, és vissza.
Ezek összesen nem haladhatják meg a max. 200.000.- Ft/Fő/utazás költséget, mely tartalmazza:
 Helyközi utazás költségei Magyarországon lakhelytől a repülőtérig és vissza (vonat, busz, reptéri
transzfer, saját gépkocsi használat max. 50 Ft/Km)
 Repülőjegy, vonatjegy, nemzetközi távolságibusz-jegy és költségei (biztosítás, reptéri illeték), saját
gépkocsi használat költségei (max. 50 Ft/Km) oda-vissza
 Helyközi utazás költségei Franciaországon belül repülőtérről a partner intézményéig és vissza
(vonat, busz, reptéri transzfer)
 Magyar kutatónak járó biztosítás díja: max. 1000 Ft/fő/nap
Magyar Kedvezményezett részére (A pályázati felhívás szerint):
 A Magyar fél projekt pénzügyi elszámolással kapcsolatos könyvvizsgálói díja.
 A Magyar fél projekttel összefüggésben felmerülő publikációs költségeit.
 A Magyar kutatóknak a projekttel kapcsolatos konferenciák regisztrációs díjai, amennyiben a
célországban kerülnek megrendezésre.
 A Magyar fél projekttel összefüggésben felmerülő tájékoztatási költségi.
Egyéb korlátozások az elszámolható költségek tekintetében:
 A kiutazó magyar kutatók útiköltsége, és a beutazó francia kutatók/PHD hallgatók napi-havi díja
együttesen nem haladhatják meg a 1.200.000.- Ft/projekt összeget.
 Az egy projekten belül tervezett kölcsönös látogatások száma és időtartama esetében törekedni kell
arra, hogy az egyensúlyban legyen a francia és a magyar kutatók között
 A projekt pénzügyi tervezése során, a költségtervben ezeket a tételeket külön szükséges részletezni
és feltüntetni.
A PROJEKT MEGKEZDÉSE (ÜTEMEZÉS):
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2015. január 01-vel tervezhető.
A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE:
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2016. december 31.
A projekt pénzügyi elszámolásának határideje: legkésőbb 2017. január 31.
A projekt legkorábbi 2015. január 01-i kezdő és legkésőbbi 2016. december 31-i befejezési határideje
közötti időszakát egy munkaszakaszban kell meghatározni és megvalósítani.
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A támogatásban részesült projektek esetében 2015. október 31. napját követően a nemzetközi Vegyes
Bizottság újraértékeli, és döntési javaslatot tesz a projektek folytatásáról vagy lezárásáról.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Magyar kutatók Franciaországi napi díját (mely tartalmazza a szállás költségét is) a Francia fél téríti.
Mértéke 110 EURO/nap
A Francia fél pályázati kiírásának részleteiről információk:
Francia partner
Mme. Sylvette Tourmente
Kutatási, technológiai és egyetemi együttműködési attasé
Franciaország Magyarországi Nagykövetsége
Együttműködési és kulturális részleg
Tel: +36 1 4894260
Fax: +36 1 4894264
E-Mail: s.tourmente@inst-france.hu
A Francia pályázati kiírásról további információ és az online jelentkezési felület elérhető az alábbi
honlapon:
http://www.campusfrance.org/fr/balaton.
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