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1.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott
támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának
ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs
infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet „Szellemi alkotások hazai és
nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások
hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” címmel.
Magyarországon alacsony a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma mind európai,
mind nemzetközi vonatkozásban. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a
fejlettebb régiókban is alacsony, ennek oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás
előmozdítja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél
szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci
érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.
Jelen pályázati konstrukció célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi
oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi
vagyon értékelés tevékenységek támogatása.

2.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása)
címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.
A támogatott pályázatok várható száma 180-260 db. A támogatható pályázatok száma indikatív
jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.
A tervezett iparjogvédelmi tevékenység eredményeként nő a benyújtott hazai és külföldi
iparjogvédelmi bejelentések, megadott oltalmak száma, amely előmozdítja a magyar szellemi
alkotások hasznosulásának sikerességét. A szellemi vagyon értékelés tevékenységek révén a
vállalkozások szellemi javai feltárásra, validálásra és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal lehetőség
van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő
hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.
Ennek érdekében a pályázat támogatja:
- találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai
iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit,
megszerzésének egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;
- találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a
külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit,
megszerzésének egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;
- a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítását;
- Európai szabadalom hatályosítását;
- szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos költségeket.
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3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra pályázhatnak:
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek;
b) közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók (GFO: 231);
c) Közép-Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,
nagyvállalatok (GFO: 11X);
d) az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, továbbá az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező nagyvállalatok
esetében annak közép-magyarországi telephelyei (GFO: 226);
e) közép-magyarországi székhellyel rendelkező költségvetési szervek, költségvetési szervek
jogi személyiséggel rendelkező intézményei (GFO: 3XX);
f) közép-magyarországi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
(GFO: 57X).
Jelen pályázati felhívás keretében a pályázatok csak önállóan nyújthatók be, konzorciumi
formában történő pályázásra nincs lehetőség. Amennyiben a bejelentésnek egynél több
jogosultja van, a pályázatot benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól
(szabadalmastárstól stb.), továbbá valamennyi jogosultnak nyilatkoznia kell, hogy milyen arányban
részesülnek a támogatásból, amit kötelesek de minimis támogatásként nyilvántartani, könyvelni és
elszámolni, amennyiben a rájuk eső támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak
minősül.
A pályázókkal szemben támasztott további feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak.

3.2 A projekt területi korlátozása
Jelen pályázati felhívásra:
 természetes személyek Magyarországon megvalósuló projekttel pályázhatnak,
 a 3.1. b)-e) pontban meghatározott pályázói körhöz tartozók kizárólag a KözépMagyarországi Régióban (KMR) megvalósuló projekttel pályázhatnak.

4.

A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
Egy projektjavaslat keretében több tevékenységre lehet pályázni. Egy pályázó a jelen pályázati
felhívás futamideje alatt többször részesülhet támogatásban, de adott tevékenység esetében
ugyanazon iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
I. Hazai oltalomszerzéssel és/vagy fenntartással kapcsolatosan:


hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy
formatervezési mintaoltalom) megtétele és/vagy fenntartása;



jogi, iparjogvédelmi tanácsadás igénybevétele;



szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.
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Hazai oltalom fenntartása esetén a pályázat benyújtása előtt legfeljebb 3 éve megadott
szabadalommal, növényfajta-oltalommal, használati vagy formatervezési mintaoltalommal
kapcsolatos tevékenységek támogathatóak.
II. Külföldi oltalomszerzéssel és/vagy fenntartással kapcsolatosan:


külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy
formatervezési mintaoltalom) megtétele és/vagy fenntartása;

 szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.
Külföldi oltalom fenntartása esetén a pályázat benyújtása előtt legfeljebb 3 éve megadott
szabadalommal, növényfajta-oltalommal, használati vagy formatervezési mintaoltalommal
kapcsolatos tevékenységek támogathatóak.
III. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások
megindításával kapcsolatosan:


a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;

 szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.
IV. Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatosan:


az európai szabadalom hatályosítása;

 szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.
V. Szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatosan:


szellemi vagyon
adatszolgáltatás).

értékeléssel

kapcsolatos

tevékenység

(előkészítés,

konzultáció,

Megjegyzés: Az V. tevékenységre csak a pályázati felhívás 3.1 c) pontjában felsoroltak
pályázhatnak.

4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A pályázat keretében megvalósítandó új projektet kizárólag az adatlapon megtalálható munkaterv
alapján a projekt adatlap kitöltési útmutató előírásainak megfelelően mutassa be. Az adatlapon
túlmenően benyújtott munkaterv az értékelés során nem kerül figyelembevételre.
A projekt megvalósítása során legfeljebb egy mérföldkövet szükséges tervezni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható
költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy
képességtől való elmaradás arányában (amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a támogatási
szerződés alapján más jogkövetkezmény nem kerül alkalmazásra).

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához
kapcsolódó határidők
A projekt futamideje legfeljebb 24 hónap lehet.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt – támogatási szerződésben rögzített –
kezdetének dátumától lehetséges.
Jelen pályázati felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.
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5.

A
FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

ALAPVETŐ

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás mértéke: A támogatásintenzitásra vonatkozó részletes szabályokat az Útmutató 3.3
pontja tartalmazza.
A támogatás összege: A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege legfeljebb 7 100 000 Ft lehet.
Előleg: Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6.

PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló
értesítésig tartó pályázatkezelési lépéseket.
A befogadott és formai értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az Útmutató 9. pontja
tartalmazza) megfelelt pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés
alapján kerülnek kiválasztásra.
A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik, melynek során
ellenőrzésre kerül, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati felhívás kritériumrendszerének.
Csak a formailag és tartalmilag megfelelő projektjavaslatok támogathatóak.
A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:
 a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan
tartalommal és feltételekkel;
 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel;
 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és csökkentett tartalommal;
 a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján;
 a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
A forráshiány miatt elutasított pályázatok tartaléklistára kerülnek.
A pályázatok támogatására az NKFI Hivatal elnöke által összehívott Innovációs Testület tesz
javaslatot. A benyújtott pályázatokról készített döntési javaslatról az NKFI Hivatal elnöke dönt.
Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a pályázókat az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. §
(1) bekezdése szerint.

7.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

7.1 A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltő programmal kitöltött
projekt adatlapot, továbbá a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus
adathordozón (xzip1 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a
kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező nyilatkozatot, egy példányban
zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX.
1

Az xzip formátum a pályázati adatalap kitöltésére szolgáló elektronikus pályázati kitöltő program által, a kitöltendő
adatlap mentésekor generált fájlformátum. Az xzip formátumban elmentett adatlap a kitöltő program felületén
található „mentett fájlok” mappa alól érhető el.
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törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárpostaszolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen
feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített
határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemezen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát
(IPARJOG_15), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön
meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, olvashatóságáról!

7.2 A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag
elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos
honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és
telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

7.3 A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig történik.

7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az
NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot
lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási
lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését
követő harmadik naptól lehetséges.
Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a
támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új
benyújtási határidőt lehet meghatározni.

8.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
Projekt adatlap kitöltő program Nyilatkozattal
Projekt adatlap kitöltési útmutató
Átláthatósági nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutató
Támogatási szerződés minta
Teljesítési feltételek minta
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VII.
VIII.

Tájékoztató KKV minősítés megállapításához
Szabadalmas társak de minimis nyilatkozata

Kérjük, hogy a pályázatokat a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék
el.
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