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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 pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) célja stratégiai jelentőségű, Magyarország
versenyképességét növelő, hosszú távú és fenntartható ipari-felsőoktatási együttműködés
támogatása. A program kutató-tudásközvetítő szervezetek1 és ipari partnereik stratégiai
jelentőségű KFI együttműködésében valósul meg, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó
új, piacképes terméket, szolgáltatást, technológiát hozva létre.
Jelen Felhívás keretében kizárólag közép-magyarországi székhelyű felsőoktatási
intézmények, gazdasági társaságok, valamint opcionálisan további kutató-tudásközvetítő
szervezetek konzorciumának jelentkezését várja a NKFI Hivatal.
A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ2 (a továbbiakban: FIEK) céljai olyan iparifelsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas:


az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására,



versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére,



termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére,

melynek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a
partnercégeknél.
A szokásos termék definíción túl jelen Felhívásban terméknek tekinthetők egyes jól definiált
K+F+I mérföldkövek is, amelyek a termék fejlesztési folyamatához kötődő, szakmailag jelentős
eredményt felmutató szakasz egyértelműen pozitív, azaz a fejlesztés folytatását lehetővé tevő és
támogató lezárását jelentik.

Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található.
A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a FIEK-et rektori irányítással működő intézményi központként hozza
létre.
1
2
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2.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 8 milliárd forint.
A támogatott pályázatok várható száma 2-4 db. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű,
a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.
A konzorciumi partnerek között szerepelnie kell legalább egy felsőoktatási intézménynek (aki a
konzorciumvezető szerepét ellátja) és legalább egy gazdasági társaságnak, amelyek megfelelnek az
alábbiakban részletezett feltételeknek.
A jelen Felhívásra konzorciumi tagként pályázhatnak:
 államilag elismert, közép-magyarországi székhelyű állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási
intézmények3 (GFO: 312, 552, 559, 562, 563 és 599),
 közép-magyarországi székhelyű vagy telephelyű költségvetési szervek, költségvetési szervek
jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben ezek a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján
kutatóhelynek (a 651/2014 EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek)
minősülnek (GFO: 31X, 322, 325, 34X, 352, 372 és 38X),
 gazdasági társaságok (GFO: 11X, 141 és 226), amelyek
o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA hatálya alá és
o Közép-Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel
rendelkeznek.
A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános
feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak.

3.2 A projekt területi korlátozása
A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekt
támogatható. A projekt megvalósításának helyszíne kizárólag a pályázó bejegyzett középmagyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Középmagyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztés.

3

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmények
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4.

A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK

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

Önállóan támogatható tevékenységek
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
I. Alapkutatás (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Alapkutatási tevékenységre az a konzorciumi tag pályázhat, amelynek minimum 5 fő, a pályázat
benyújtásakor a benyújtott pályázat szempontjából releváns PhD fokozatú, legalább napi 8
órában foglalkoztatott alkalmazottja van. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek a projekt teljes
futamideje alatt teljesíteni szükséges.
Alapkutatást kizárólag a konzorcium valamely tagja végezhet, a feladat nem adható ki harmadik
félnek.
II. Alkalmazott (ipari) kutatás: (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Alkalmazott (ipari) kutatási tevékenységre az a konzorciumi tag pályázhat, amelynek minimum 3
fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, minimum
napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. 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.
III. Kísérleti fejlesztés: (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Kísérleti fejlesztést végezhetnek a konzorciumi tagok, valamint igénybe vett szolgáltatásként
harmadik félnek is kiadható a feladat.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
IV. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek: a projekt során a nyilvánosság
tájékoztatására és az elért eredmények terjesztésére vonatkozó tevékenység.
V. Projekt koordinációs tevékenység: projektmenedzsment tevékenységet kizárólag a
Konzorciumvezető végezhet.
VI. Piacra jutás:
 piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel),
 marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 formatervezés,
 marketing vagy üzletfejlesztési munkatárs alkalmazása.
VII. Konferencián való részvétel
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:
VIII. Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
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IX. A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése,
átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
X. Immateriális javak beszerzése
A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását az Útmutató 4. pontja, az
elszámolhatóság feltételeit pedig az Útmutató 8. pontja részletezi.

4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással
kapcsolatos elvárások
 A Kedvezményezetteknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a konzorciumvezető
felsőoktatási intézmény a FIEK-et rektori irányítással működő intézményi központként hozza
létre4, valamint garantálja, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzíti az
alábbiakat:
o a FIEK működését szakmai testület felügyeli (szakmai felügyelő testület,
továbbiakban: SZFT);
o az SZFT tagjai: a támogatási kérelemben szereplő konzorciumi tagok képviselői,
valamint a támogató (NKFIH) képviselője;
o Az SZFT tagok szavazati aránya:
 befogadó felsőoktatási intézmény: 10%
 többi tag: a projekt összköltségvetéséhez való hozzájárulás mértékében,
amelyből a jelen Felhívásból származó hozzájárulás arányában az NKFIH
delegál képviselőt;
o évente szakmai beszámoló (írásos jelentés, plenáris ülés);
o az éves beszámoló-értekezlet alapján a SZFT szavaz:
 a konzorciumi tagok éves beszámolójának elfogadásáról (tagonként),
 az egyes konzorciumi tagok következő évi munkatervének elfogadásáról;
o a FIEK menedzsment negyedévente írásban beszámol az SZFT-nek.


A Kedvezményezetteknek kötelezettséget kell vállalniuk az alábbiakra (részletes meghatározás
az Útmutató 6. pontjában található):
o új K+F munkahelyeket hoznak létre és tartanak fenn,
o üzleti hasznosíthatósági tervet készítenek;
o továbbá az alábbi kötelezettségek közül is legalább hármat vállalniuk kell:


kiemelkedő publikációs tevékenységet folytatnak,



iparjogvédelmi oltalmi bejelentéseket tesznek,



új terméket/szolgáltatást/technológiát/prototípust fejlesztenek ki,



spin-off vállalkozást hoznak létre,

 doktori disszertációk készítéséhez járulnak hozzá.
 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.

4A

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14. § alapján.
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 A projekt szakmai tartalmának bemutatásán túlmenően a pályázatnak tartalmaznia kell az elért
K+F+I eredmények fenntarthatóságát, hosszútávú hasznosíthatóságát.
 A projektjavaslat költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést a szerződés
hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális
költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezetmódosítás esetén is.
 A Felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy
uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, és az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak.
 A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen
foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával
rendelkező kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni a piacon
szokványos jótállási és szavatossági feltételek mellett.
 Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális
beruházást, akkor a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a jogerős építési
engedély(ek) benyújtása.
 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő kockázattal a
konzorcium minden tagja tisztában van, és ezt vállalja.
 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 megvalósítását a támogatói döntés megszületését követő napon lehet megkezdeni.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt – támogatási szerződésben rögzített –
kezdetének dátumától lehetséges. A projekt kezdetének szerződésben rögzített legkorábbi dátuma
a döntés dátumát követő nap lehet.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását megelőzően
sor került, a támogatási kérelem elutasításra, a támogatás visszavonásra kerül.
A konzorciumi megvalósítás esetében a megkezdettséget projektszinten szükséges értelmezni,
tehát az egyes tagok által megvalósított tevékenységek közül a fentiek szerint legkorábban
megkezdettet kell a projekt megkezdésének tekinteni.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 48 hónap.
A pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan öt év fenntartási kötelezettsége van.
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: támogatási jogcímenként és tevékenységenként eltérő mértékű,
részletesen az Útmutató 3.3. pontja tartalmazza.
A támogatás összege projektenként minimum 2 milliárd Ft, maximum 4 milliárd Ft támogatás
lehet.
Belső korlát: a kutató-tudásközvetítő szervezetek projektben való részvétele legalább az összes
elszámolható költség 35%-át el kell érje.
Előleg: A projekt megvalósításához előleg biztosítható az NKFI Hivatal döntése alapján,
amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, a támogatási szerződésben előírt feltételek
fennállnak. Az előleg mértéke legfeljebb a támogatás 90%-a lehet. Az NKFI Hivatal az előleget a
projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6.

PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

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 standard eljárásrendben
történik. A támogatásban részesülő projekteket a jelen Felhívásban foglalt kritériumok, valamint a
tartalmi értékelés szerint választja ki az NKFI Hivatal.
Csak olyan pályázatnak nyújtható támogatás, amely az alábbi „Értékelési előfeltételek”
mindegyikének megfelel (az első öt kérdésre IGEN az utolsó kérdésre pedig NEM választ kap az
értékelés során). Nem támogathatók továbbá azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázatra
adott összes pontszám nem éri el a 65 pontot.
Értékelési szempont
I.

Érték

Értékelési előfeltételek

1. Összhangban van a projekt a Felhívás céljaival?

Igen/Nem

2. Illeszkedik a projekt az intelligens szakosodási stratégia céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz?

Igen/Nem

3. Reális a projekt költségvetése?

Igen/Nem

4. Teljesíti a projekt egészében és részprojektek szintjén is a szakmai kiválóság feltételeit?

Igen/Nem

5. Biztosítja a konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a projekt K+F+I feladatainak teljesítéséhez

Igen/Nem

szükséges tudományos kapacitást?

6. Hordoz-e kiemelkedően jelentős kockázatot a projekt megvalósítása?*
II.

Igen/Nem

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek szakmai kiválósága a projektjavaslat által 35
lefedett szakterületeken
8

1. A projektvezető és a meghatározó résztvevők kiválósága.

0-10

2. A projektben résztvevő partnerek együttműködésének megalapozottsága.

0-10

3. A résztvevő partnerek közül a gazdasági szereplők KFI kiválósága korábbi fejlesztési eredményességük 0-10
és piaci versenyképességük alapján.

4. A projektben részt vevő ipari partnerek képesek a termékek hazai vagy nemzetközi piacra vitelére és

0-5

értékesítésére.

III.

A projekt KFI újdonságtartalma és minősége

1. A projekt újdonságtartalma, valamint az alkalmazott KFI módszerek korszerűsége, aktualitása,

35
0-5

illeszkedése a nemzetközi piaci folyamatokhoz.

2. A projektszervezet alkalmassága a Felhívás céljainak a megvalósítására. A projektszervezet lehetőséget 0-10
biztosít az ipari partnerek számára, hogy a projekt előrehaladtával a változó piaci körülményekkel
összhangban befolyásolják a KFI folyamatot.

3. A projektben meghatározott részprojektek és a projekt megvalósításában részt vevők feladatainak

0-5

kapcsolata, egymásra épülése, egymásra hatása és koherenciája.

4. A projekt tervben meghatározott szakmai feladatok, azok egymásra épülése és a munkaterv

0-5

strukturáltsága. A projekt pénzügyi és időbeli megvalósíthatóságának alátámasztása.

5. A projekt a résztvevő ipari partnerek hosszútávú fejlesztési tervéhez kapcsolódik.

0-10

IV.

30

A projektjavaslat potenciális haszna és jelentősége, hatásai

1. A termék/technológia/szolgáltatás piaci hasznosíthatósága. Eredmények

0-5

felhasználásának/hasznosításának célcsoport elemzése

2. A projekt lezárásakor a projekt eredményeinek nemzetközi versenyképessége.

0-5

3. Az együttműködés fenntarthatósága. (A projekt zárása után is életképes együttműködés és innovációs 0-15
kapacitás marad fenn.)

4. A számszerűsíthető vállalások hatása.

0-5

* Kiemelkedően jelentős kockázatok:
 a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok
 a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére
 a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított
 ha a pályázó és a helyzet és piacfelmérést adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe vagy
tulajdonosai között közvetlen vagy közvetett egyezés áll fenn,
 ha a pályázó és a helyzet és piacfelmérést adó/szállító szakmai kompetenciái, tárgyi erőforrásai
nem alkalmasak a projekt megvalósítására,
Amennyiben a kiemelkedően jelentős kockázat a projekt megvalósítása során merül fel, a
támogató a támogatási szerződés megszűntetéséről dönthet.
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A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:
 a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és
feltételekkel;
 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és/vagy csökkentett tartalommal;
 a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján;
 a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejétől számított legfeljebb 60
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.

7.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

7.1 A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról5 letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött
projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus
adathordozón (xzip6 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a
kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező – 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 (FIEK_16), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és
győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázatok személyes vagy kizárólag elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

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.
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 pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-13:00

5

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/felsooktatasi-ipari/felsooktatasi-ipari

6

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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7.3 A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől 2016. szeptember 27-ig lehetséges.
A fenti beadási határidőig benyújtásra kerülő projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

8.

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
IX. Konzorciumi szándéknyilatkozat minta
A pályázatot a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével kell elkészíteni.
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