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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 kutatás és
fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs
infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését, a Széchenyi 2020
programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet „Az EUREKA programban való
magyar részvétel támogatása” címmel.
Jelen pályázati konstrukció célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások
nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar
részvétel támogatása, ezen keresztül:
 a magyar vállalatok piacképességének növelése,
 a magyar vállalkozások és kutatási intézmények nemzetközi kapcsolatrendszerének
erősítése,
 a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli
projektek támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás
fejlesztésére kerül sor,
 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

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 2. (A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 400 millió forint.
A támogatott pályázatok várható száma 5-10. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a
pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra pályázhatnak:
a) gazdasági társaság (GFO: 11X),
b) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet (GFO: 57X),
c) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel
rendelkező intézménye (GFO: 31X, 34X),
d) az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozás (GFO: 226).
Pályázni önállóan vagy a nemzetközi EUREKA projekt hazai partnereiből álló nemzeti
konzorciumban közösen lehetséges. Önállóan kizárólag vállalkozások nyújthatnak be pályázatot.
A b) és c) pontban megjelölt szervezetek csak az a) és d) pontban szereplő vállalkozásokkal
nemzeti konzorciumot alkotva pályázhatnak, melyben a konzorcium vezetője kizárólag
vállalkozás lehet.
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A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely az EUREKA Titkárság
adatbázisában vagy az EUREKA klaszterek nyilvántartásában szereplő angol nyelvű és a
nemzetközi konzorcium által benyújtott EUREKA projektjavaslatban vagy jóváhagyott
projektben partnerként/konzorcium vezetőként szerepel, amelyet a magyar EUREKA Nemzeti
Projekt Koordinátor igazol. Egyazon nemzetközi EUREKA projektben részt vevő magyar
partnereknek a hazai támogatásra konzorciumot alkotva kell pályázniuk.
A támogató döntés feltétele, hogy a 2016. október 28-ig benyújtott pályázat 2017. március 15ig, a 2017. március 31-ig benyújtott pályázat 2017. július 15-ig, a 2017. szeptember 30-ig
benyújtott pályázat 2018. március 31-ig EUREKA minősítést (label) szerezzen. Azok a
pályázatok, amelyek a megadott határidőkre nem szereznek minősítést, elutasításra kerülnek.
A támogatásra a nemzeti értékelés eredményeként kialakult sorrend figyelembe vételével kizárólag
a nemzetközi EUREKA minősítést szerzett projektek résztvevői jogosultak. Szerződések a
rendelkezésre álló éves keret kimerüléséig köthetőek.

3.2 A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a Támogatási Szerződés megkötéséig kell
bejegyzésre kerülnie.
Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a székhely,
telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

4.

A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK

4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
Projekt szinten önállóan támogatható tevékenységek
I.

Kísérleti fejlesztés (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)

Projekt szinten önállóan nem támogatható tevékenységek
I.

Alkalmazott kutatás (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)

Alkalmazott kutatás tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás
pályázhat, amelynek a projekt szakterületéhez kapcsolódóan minimum 1 fő műszaki,
természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat
benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti
feltételnek.
II. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
A projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére
vonatkozó tevékenység.
III. Projekt koordinációs tevékenység
A projekt keretében végzett koordinációs tevékenységet kizárólag a nemzeti konzorcium
vezetője, vagy a nemzetközi konzorciumot vezető magyar résztvevő számolhat el.

4

IV. Piacra jutás
 piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
 marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 formatervezés,
 marketing munkatárs alkalmazása,
 piackutatás.
V. Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek (pl. újdonságkutatás, bejelentés
elkészítése, országonkénti / regionális (pl. EU-s) / nemzetközi bejelentéshez, megadáshoz,
fenntartáshoz kapcsolódó költségek).
VI. Konferencián való részvétel
A projekthez kapcsolódó rendezvényeken, konferenciákon való részvétel.
VII. Általános (rezsi) költségek
A projekt érdekében ténylegesen felmerült rezsi költségek.

4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A megvalósítandó projektet az alábbi elemeket tartalmazó munkaterv alapján mutassa be:
A nemzetközi EUREKA projekt bemutatása:
 A nemzetközi EUREKA projekt átfogó céljának és célkitűzéseinek bemutatása.
 A nemzetközi EUREKA projekt szakmai tartalmának ismertetése.
 A nemzetközi EUREKA projekten belüli munkamegosztás bemutatása.
 A nemzetközi EUREKA projekt résztvevőinek bemutatása.
A magyar EUREKA pályázat keretében megvalósítandó projekt szakmai tartalma:
 A nemzetközi projekthez hozzáadott szellemi termékének értéke, súlya, újdonságtartalom.
 A projektben résztvevő hazai szervezetek bemutatása.
 A projektre fordított kiadások megtérülése, profitkilátások.
 A megcélzott piac bemutatása, a piacra jutás kockázatai.
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.

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához
kapcsolódó határidők
A projekt futamideje legfeljebb 36 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 minimum 20 millió Ft, maximum 70 millió Ft.
Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek megfelelő
projektek esetén a támogatás maximum 90%-ának megfelelő előleget biztosíthat a projekt
ütemezéséhez igazodva, részletekben. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási
szerződés határozza meg.
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 standard eljárásrendben történik, szakaszos elbírálással.
Csak olyan pályázatnak nyújtható támogatás, amely az alábbi „Értékelési előfeltételeknek”
megfelel. A pályázatok az értékelés és elbírálás során objektív és számszerűsíthető tartalmi
értékelési kritériumok alapján kerülnek sorrendbe rendezésre.
A támogatásban részesülő projekteket a jelen pályázati felhívásban foglalt értékelési előfeltételek,
valamint a tartalmi értékelés szerint választja ki az NKFI Hivatal. Azon pályázatok, amelyek az
értékelési előfeltételeknek nem felelnek meg, a további tartalmi értékelési folyamatban már nem
vesznek részt.
A pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbiak alapján történik:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1

Értékelési előfeltételek
Összhangban van a projekt a Felhívás céljaival?
A projektben vállalt feladatok költségvetése reális?
A projektben résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága
Hazai pályázók bemutatása
A projektvezető és a meghatározó résztvevők kiválósága
Értékelési szempontok:
 A projekt szakterületéhez kapcsolódóan minimum 1 fő műszaki,
természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű (legalább
MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező), teljes munkaidőben, a
pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
 Minimum 1 fő gazdasági végzettségű, menedzsment területen szerzett
tapasztalattal rendelkező, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is
foglalkoztatott alkalmazottja van.
 A támogatást igénylő szervezet megfelelő telephellyel és eszközparkkal

Igen/Nem
Igen/Nem
0-10
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2.1.2

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

rendelkezik a projekt megvalósításához.
Az adott szakterületen elért eddigi KFI eredmények rövid bemutatása.

A projektben résztvevő gazdasági társaság(ok) piaci potenciálja:
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben nem vitt új terméket piacra.
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben 1 új terméket vitt piacra,
A pályázat benyújtását megelőző pénzügyi évben 2 vagy több új terméket vitt
piacra.
A projektben résztvevő gazdasági társaság(ok) pénzügyi helyzetének
értékelése (utolsó lezárt üzleti év alapján)
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény kevesebb, mint 1.000 Ft
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 1.000 és 500.000 Ft közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 500.001 és 1.000.000 Ft
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 1.000.001 és 2.000.000 Ft
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 2.000.001 és 3.000.000 Ft
közötti
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény több mint 3.000.000 Ft
Külföldi partnerek kiválósága
Értékelési szempontok:
 Rendelkezik a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc
fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott
alkalmazottakkal a támogatási kérelem benyújtásakor.
 Megfelelő telephellyel és eszközparkkal rendelkezik a projekt
megvalósításához.
 A pályázat szakterületén elért eddigi KFI eredmények.
A projekt bemutatása
A projekttervben meghatározott szakmai feladatok, azok egymásra
épülése és a munkaterv strukturáltsága. A projekt pénzügyi és időbeli
megvalósíthatóságának alátámasztása.
Értékelési szempontok:
 A projekt ütemezettsége megfelelő.
 A projekt céljai és tevékenységei logikailag kapcsolódnak.
 A mérföldkövek kidolgozottak.
 A projekt megfelelően szervezett.
 Ismerteti a projekten belüli munkamegosztást.
A projekt pénzügyi terve, a költségek megalapozottsága.
Értékelési szempontok:
 A pénzügyi terv hiányos és/vagy nem került szövegesen indoklásra.
 A pénzügyi terv megfelelően bemutatásra került, de szöveges indoklással
nem kellőképpen alátámasztott.
 A pénzügyi terv megalapozott és releváns szöveges indoklást is tartalmaz.
A projekt szakmai jelentősége
A projekt újdonságtartalma, valamint az alkalmazott KFI módszerek
korszerűsége, aktualitása, illeszkedése a nemzetközi piaci
folyamatokhoz.

0-5
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0-5
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A projekt során az újdonságtartalom a támogatást igénylők szintjén
jelentkezik.
A projekt során az adott szakterület legkorszerűbb KFI módszereit
alkalmazzák.
A projekt során szabadalmaztatható új terméket/technológiát/szolgáltatást
vagy prototípust fejlesztenek ki.
4.2.
Az adott projekt szakterületi jelentősége
A projekt újdonság tartalma kizárólag a támogatást igénylő(k) szintjén
jelentkezik
A projekt újdonság tartalma országos szinten jelentkezik
A projekt nemzetközi jelentőséggel, újdonság tartalommal bír
5.
A projektjavaslat hatása, potenciális társadalmi-gazdasági haszna és
jelentősége
5.1.
Piaci hasznosíthatóság
A projekt résztvevői nem viszik piacra a projekt keretében kifejlesztett
terméket/technológiát/szolgáltatást; vagy a piacra jutás esélye valószínűtlen.
A projekt résztvevői tervezik a projekt keretében kifejlesztett
termék/technológia/szolgáltatás piacra vitelét, melynek során a beruházás
megtérülhet.
A
projekt
résztvevői
a
projekt
keretében
kifejlesztett
terméket/technológiát/szolgáltatást konkrét piaci igény kielégítésére fejlesztik
ki; a piacra vitel során a beruházás megtérülése és jövedelmezővé válása
valószínűsíthető.
5.2.
A megcélzott piac mérete
A projektben résztvevők nem tervezik a támogatás keretében létrejövő
terméket piacra vinni, vagy nem reálisak a piacra viteli tervezik.
A projektben résztvevők a hazai piacon tervezik értékesíteni a projektben
kifejlesztett terméket/technológiát/szolgáltatást.
A projektben résztvevők a nemzetközi piacon tervezik értékesíteni a
projektben kifejlesztett terméket/technológiát/szolgáltatást.
5.3.
A projekt hazai társadalmi-gazdasági hasznosulása
A projekt hasznosulása kizárólag a támogatást igénylő(k) szintjén jelentkezik
A projekt hasznosulása az ágazatának más szereplőinél is jelentkezik
A projekt hasznosulása több ágazat szintjén jelentkezik
5.4.
A nemzetközi együttműködés által hozzáadott érték
Az együttműködésben való részvétel várhatóan nem vagy csekély mértékben
lesz hatással a hazai résztvevő/k versenyképességére, tudományostechnológiai potenciáljára
Az együttműködés várhatóan lényeges pozitív hatást gyakorol a hazai
részvevő/k versenyképességére, tudományos-technológiai potenciáljára
A projekt várhatóan hosszú távú, stratégiai együttműködést alapoz meg a
nemzetközi partnerrel, amely jelentős erősödést jelent a hazai résztvevő
versenyképességét, tudományos-technológiai potenciálját illetően
Összesen
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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;
 a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és csökkentett tartalommal;
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a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján;
a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
A forráshiány miatt elutasított pályázatok tartaléklistára kerülnek.



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 (a
továbbiakban: Ávr.) 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 és 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 nyilatkozattal együtt, 1
példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló
2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai
szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) 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
(EUREKA_16), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön
meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

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 információkat 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
A nemzetközi EUREKA programban való részvételre vonatkozóan az alábbi honlapokon,
valamint a hazai EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátornál tájékozódhat:
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/countries/hungary
http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-egyuttmukodes/eureka
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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7.3 A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a pályázat kitöltő program megjelenésétől folyamatos, az adott értékelési
határnapig benyújtásra kerülő pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Támogatás a
rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
Értékelési határnapok:


2017. március 31.



2017. október 2.

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.

8.
I.
II.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
Projekt adatlap kitöltő program Nyilatkozattal
Projekt adatlap kitöltési útmutató

III.

Átláthatósági nyilatkozat

IV.

Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutató

V.
VI.

Támogatási szerződés minta
Teljesítési feltételek minta

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