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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban NKFIH) pályázatot hirdet
magyar-kínai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatására, az NKFIH
és a Kínai Népköztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériumának (Ministry of Science
and Technology, MOST) közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési programja
keretében.
A program olyan nemzetközi kutatás-fejlesztési projekteket támogat, amelyek vállalkozások és/
vagy költségvetési kutatási szervezetek és/vagy non-profit kutatási szervezetek hatékony
együttműködésével, nemzetközi konzorciumok keretében valósulnak meg.1
A támogatás forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben
megvalósuló innováció támogatása) címe.
A jelen pályázati felhívásban (a továbbiakban: Felhívás) és az annak mellékletét képező
útmutatóban (a továbbiakban: Útmutató) leírt feltételeknek megfelelő és legjobbnak ítélt
projektek összesen 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásában részesülnek.
A támogatást elnyert vállalkozás és kutatási szervezet köteles vállalni2, hogy:
 a projekt megvalósításával hozzájárul a nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs (a
továbbiakban: KFI) együttműködés erősítése cél eléréséhez;
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet.

1 1

Pályázatot azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a pályázati felhívás
jogosultsági feltételeinek.
2 A pályázat benyújtására és megvalósítására a vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2014. évi LXXVI. törvény, a
2011. évi CXCV. törvény, a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet), illetve az
Útmutató további rendelkezéseket tartalmaznak.
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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.
A Felhívás célja olyan magyar-kínai együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek magyar
résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált
termékek, eljárások és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:






Információs és kommunikációs technológiák,
Agrártudomány és élelmiszertechnológia,
Élettudományok (hangsúlyozottan az agykutatás),
Anyagtudományok,
Energiatermelés és –felhasználás.

A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építkező, versenyképes magyarkínai kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek egyértelmű
versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük. A kétoldalú támogatás kínai oldalról a
Tudományos és Technológiai Minisztérium (Ministry of Science and Technology, MOST) által
kiírt pályázaton keresztül, magyar részről az NKFI Hivatal jelen pályázati programján keresztül
valósítható meg.
A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját
országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a
támogatás mellett döntött.

2.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Rendelkezésre álló forrás: 200 millió forint.
A támogatott pályázatok várható száma 4-8 db. A támogatható pályázatok száma indikatív
jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatást igénylők köre
A pályázat legalább egy magyar és egy kínai pályázó előzetesen egyeztetett együttműködésével
valósulhat meg. Amennyiben valamelyik partnerországból több résztvevője is van a projektnek,
úgy a konzorciumi tagok száma országonként nem haladhatja meg az ötöt. Konzorciumvezető a
Konzorcium bármely résztvevője lehet.
A jelen Felhívásra konzorciumvezetőként, illetve konzorciumi tagként pályázhatnak:




Legalább 1 teljes (365 nap) lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság (GFO: 11X),
piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, (a 651/2014/EU Biz. rend. 2. cikk 83. pontja
szerinti fogalomnak megfelelő) kutatóhelynek minősülő non-profit szervezet (GFO: 5XX),
piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel
rendelkező intézménye (GFO: 3XX),
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az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozás (GFO: 226).
A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános
feltételek az Útmutató 6. pontjában találhatóak.

3.2 A projekt területi korlátozása
A magyar projekt-partnerek tevékenységeinek megvalósítási helyszíne: a pályázó bejegyzett
magyarországi székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a
Támogatási Szerződés megkötéséig kell bejegyzésre kerülnie.

4.

A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek
I. Alkalmazott (ipari) kutatás: (Részletes definíció az Útmutató 1. pontjában található)
Alkalmazott kutatás tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás
pályázhat, amelynek minimum 1 fő, műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú
végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Ezt a feltételt a kedvezményezettnek a projekt teljes futamideje alatt teljesíteni szükséges.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti
feltételnek az igénybe vett szolgáltatással arányos mértékben.
II. Kísérleti fejlesztés: (Részletes definíció az Útmutató 1. pontjában található)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
IV. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek: a projekt során a nyilvánosság
tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.
V. Projekt koordinációs
Konzorciumvezető végezhet.

tevékenység:

koordinációs

tevékenységet

kizárólag

a

VI. Piacra jutás:
 piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel),
 marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 formatervezés,
 marketing vagy üzletfejlesztési munkatárs alkalmazása.
VII. Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek (pl. újdonságkutatás, bejelentés
elkészítése, országonkénti/regionális (pl. EU-s/nemzetközi bejelentéshez, megadáshoz,
fenntartáshoz kapcsolódó költségek).
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4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással
kapcsolatos elvárások
 A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az kínai
partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
 A pályázat keretében megvalósítandó új projektet kizárólag az adatlapban megtalálható
munkaterv alapján a projekt adatlap kitöltési útmutató előírásainak megfelelően mutassa be.
Az adatlapon túlmenően benyújtott munkaterv az értékelés során nem kerül figyelembevételre.
 A projektet legalább a pályázatban leírt tartalommal kell megvalósítani. A pályázatnak
tartalmaznia kell a kitűzött célt, és az elért új, tudományos fejlesztési eredmény(ek) potenciális
hasznosítóinak megnevezését. Azok a pályázatok, amelyek nem tartalmazzák az elért
eredmények
felhasználásának/hasznosításának
célcsoportjait,
nem
részesíthetők
támogatásban.
 A projektjavaslat költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba
lépését követően is biztosítani kell.
 A felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy
uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan
csökkentésre kerül.

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához
kapcsolódó határidők
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt – támogatási szerződésben rögzített –
kezdetének dátumától lehetséges.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 4. pontja tartalmazza.

5.

A
FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

ALAPVETŐ

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: A Bizottság 651/2014/EU
Rendelete 4. cikkben foglalt bejelentési határértékek
A támogatás mértéke: támogatási jogcímenként eltérő mértékű
A támogatás mértékével kapcsolatos információs az Útmutató 2.3. pontjában találhatóak
A támogatás összege: összesen 200 millió Ft, pályázatonként minimum 20 millió Ft, maximum
70 millió Ft támogatás.
Előleg: A projekt megvalósításához előleg biztosítható az NKFI Hivatal döntése alapján,
amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutatóban előírt feltételek fennállnak. Az
előleg mértéke az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 90 %a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a. Az NKFI Hivatal az előleget a projekt
6

ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a támogatási szerződésben meghatározottak
szerint.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 2. pontjában találhatóak.

6.

PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

A befogadott és formai értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az Útmutató 8. pontja
tartalmazza) megfelelt pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés
alapján kerülnek kiválasztásra. A pályázatok értékelése és elbírálása standard eljárásrendben
történik. A támogatásban részesülő projekteket a jelen pályázati felhívásban foglalt kritériumok,
valamint a tartalmi értékelés szerint választja ki az NKFI Hivatal.
Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázatra adott összes pontszám nem
éri el a 20 pontot.
Értékelési szempontok
1. A projekt bemutatása

0-5

A projekt (teljes, kínai és magyar rész együttes) szakmai jelentősége; a projekten belüli
munkamegosztás kiegyensúlyozottsága; az együttműködés által hozzáadott érték
2. A pályázat keretében megvalósítandó projekt technológiai, műszaki tartalma

0-10

A technológiai érettség és kockázat foka; az innováció foka (létező technológia új alkalmazása, új
eljárás, termék és szolgáltatás létrehozása
3. A pályázat ütemezettsége, ellenőrizhetősége

0-5

A projekt céljainak és tevékenységeinek logikai kapcsolódása; munkaszakaszok kidolgozottsága;
várható eredmények bemutatása; projekt szervezése
4. A részvevő magyar szervezetek alkalmassága

0-5

Résztvevők szakmai és menedzseri kapacitása; résztvevők pénzügyi helyzete; résztvevők technológiai
kapacitása
5. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága

0-10

A projekt stratégiai jelentősége a pályázó intézmény és Magyarország számára; földrajzi és/vagy
szektorális hatások. A megcélzott piac mérete (globális piac, piaci rés); piacra jutás és kockázatai;
beruházás és megtérülése; profitkilátások;
6. A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra?

0-5

Összesen:

40

A formai és tartalmi értékelést követően Magyarország és a kínai felet képviselő kiíró intézmény
által delegált szakértők Vegyes Bizottsági ülésen tesznek javaslatot a közösen támogatni
kívánt projektekre és a támogatás mértékére.
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 pályázatok hazai szakmai elbírálásának határideje 30 nap. Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz
naptári napon belül tájékoztatja a döntésről a pályázókat az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 73. § (1)
bekezdése szerint.
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7.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

7.1 A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető3 elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött
projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus
adathordozón (xzip4 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a
kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti)
nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy
gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás
igénybevételével kell beküldeni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás
kódszámát (TÉT_16_CN), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és
győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázatok személyes, illetve kizárólag elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

7.2 A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos
honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg.
További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal 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 2016. szeptember 15-ig lehetséges.
A fenti beadási határidőig benyújtásra kerülő projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási 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.

3 http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-kinai-tet/magyar-kinai-ipari

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.
4
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8.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

- Az NKFI Hivatal kínai-magyar TéT együttműködésekért felelős munkatársának elérhetősége
megtalálható az alábbi linken:
http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-egyuttmukodes/ketoldalukapcsolatok/ketoldalu-relacios
- A kínai fél pályázati kiírásának részleteiről információk a kínai Tudományos és Technológiai
Minisztérium (MOST) honlapján találhatók:
http://www.most.gov.cn/
- Kínai kapcsolattartó személy:
Sun Xueping
Tel: +86-10-5888-1370
Fax: +86-10-5888-1374
Postacím: No. 15/B, Fuxing Road, Beijing 00862

9.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
I. Útmutató

II. Projekt adatlap Nyilatkozattal
III. Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató)
IV. Átláthatósági nyilatkozat
V. Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutató
VI. Támogatási Szerződés minta
VII. Teljesítési feltételek minta
VIII. Tájékoztató KKV minősítés megállapításához

A pályázatot a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével kell elkészíteni, amelyek a Felhívás
elválaszthatatlan részét képezik, a Felhívást azokkal együtt kell alkalmazni és értelmezni.
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