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ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
a
GINOP 2.1.6.-16 Exportképes innovatív termékfejlesztés támogatása c. felhívásra
pályázóknak kiadandó
KFI szempontú szakpolitikai vélemény kialakításához
I.

Általános tudnivalók

Jelen útmutató ismerteti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban:
NKFI Hivatal) szakpolitikai véleménye kiadásához szükséges értékelési folyamatot, az értékelés
szempontrendszerét, felsorolja az értékelés alapjául szolgáló dokumentumokat, bemutatja a
szakértői értékelés dokumentumait.
A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadásához szükséges értékelési folyamat technikai
tudnivalóit és adminisztratív teendőit az NKFI Hivatal külön útmutatóban teszi közzé.
A GINOP 2.1.6.-16 Exportképes innovatív termékfejlesztés támogatása felhívás keretében
a támogatás iránti kérelemnek a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához (továbbiakban:
Irányító Hatóság) történő benyújtásához szükséges előfeltétel, hogy a pályázó
rendelkezzen az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével (a
továbbiakban: szakpolitikai vélemény). Ennek hiányában az Irányító Hatóság a
támogatási kérelmet nem fogadja be.
Az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató szakpolitikai véleménye a véleményt kérő
projekt-javaslatával kapcsolatban dokumentálja
a) hogy az abban foglaltak hozzájárulnak technológiai újdonságtartalommal bíró,
üzletileg hasznosítható innovációs eredmények eléréséhez, a magyar technológiai
tudás társadalmi-gazdasági hasznosulásához, valamint a gazdasági társaságok
innováció vezérelt export bővítéséhez.
II.

Az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok

A KFI szakpolitikai véleményt kérő (a továbbiakban véleményt kérő) az NKFI Hivatal támogató
szakpolitikai véleményének kiadásához az alábbi dokumentumokat nyújtja be:
a) Véleménykérői adatlap
Az NKFI Hivatal KFI szakpolitikai véleményének kiadásához szükséges
értékelési folyamat a megfelelően kitöltött adatlapon és az ahhoz csatolandó
dokumentumokon alapul. Az előterjesztett véleménykérés az elektronikus felületen elérhető
véleménykérői adatlapon nyújtható be. Más formában benyújtott dokumentumot az NKFI
Hivatal nem fogad be. Az elektronikus kitöltő felület a www.nkfih.gov.hu honlapon
érhető el. A véleménykérői adatlapot hiánytalanul kitöltve, a jelzett dokumentumok
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csatolásával kell benyújtani. Az adatlap kitöltésekor ügyelni kell a terjedelmi
követelmények pontos betartására.
b) Költségterv
A projektjavaslat pénzügyi megalapozottságának részletes bemutatása.
c) Az utolsó lezárt üzleti év beszámolója
III.

Az értékelés folyamata

A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadását megalapozó értékeléshez a szakértők az
alábbi szakmai értékelőlapon értékelik mind az ellenőrizendő mind a szakmailag
mérlegelendő szempontokat.
A szakmai értékelőlap
A szakmai értékelőlapon a mérhető (db, Ft) adatok alapján egyszerűen pontozható szempontok a
szakértő értékelő részéről csak egyszerű ellenőrzés alapján történő pontozást igényelnek a
szakmai értékelőlapon megadott pontszámokkal.
Az értékelő szakértő alapos szakmai mérlegelését igénylő szempontok esetében a szakmai
értékelőlapon megadott szempontoknál meghatározott pontszámok adhatók. A szakmai értékelő
akkor segíti a felelős döntéshozatalt, ha tisztában van azzal, hogy szakmai értékelése a magyar
KFI hosszú távú eredményességét befolyásoló döntés fontos eleme.
A szakmai értékelőlapon szürke háttérszínnel szerepelnek az egyes értékelési kategóriák (a
számozás 1. szintje), míg a fehér mezőkben a 2. szinten az értékelési szempontok találhatóak az
értékelési skálával és az azokra adható részpontszámokkal együtt. Az értékelőnek a szakmai
értékelőlap jobboldali, üres oszlopába kell beírnia a benyújtott pályázati dokumentáció(k) alapján
a megadott értékelési szempontok szerint adott pontszámait.
A szakértői javaslat megalapozását segítendő az értékelési szempontok végén egy-egy rövid
értékelés-módszertani magyarázat is segíti az értékelők munkáját.
A szakértőnek az értékelésként adott pontszámot - maximum 2000 karakter
terjedelemben - meg kell indokolnia, azaz néhány mondatban alá kell támasztania, hogy
az egyes, a szakértő által szakmai mérlegelést igénylő szempontoknál miért annyi pontot
adott a megadott intervallumokon belül.
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Szakmai értékelőlap
Az egyes
szempontokr
a adható
maximális
pontszám

Értékelési szempontok megnevezése és magyarázata

1.

2.
2.1.

A támogatást igénylő szervezet 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
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A projekt szakmai megalapozottsága
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Az adott projekt eredményének hasznosulása

Műszaki-tudományos tartalom
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A projekt az új prototípus/termék/technológia/szolgáltatás bemutatásán kívül
nem ad támpontot a műszaki-tudományos tartalom megítéléséhez
A projekt során az új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus létrehozása
már ismert műszaki-tudományos eredmény felhasználásával történik
A projektben létrejövő új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus új
műszaki, tudományos eredmény kidolgozásával jön létre.
Szellemi hozzáadott érték (K+F személyi jellegű kiadások aránya a projekt
összes elszámolható költségéhez képest)
3.
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A projekt hasznosulása kizárólag a támogatást igénylő(k) szintjén jelentkezik
A projekt hasznosulása ágazati szinten jelentkezik
A projekt hasznosulása nemzetgazdasági szinten jelentkezik
2.2.
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x < 20%
20% ≤ x < 25%
25% ≤ x < 30 %
30 % ≤ x< 35 %
35 % ≤ x< 40 %
40 % ≤ x
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Export árbevétel növekedésével kapcsolatos vállalás
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A projekt befejezési évét követő fenntartási időszak alatt bármely 2 egymást
követő teljes üzleti év exportárbevételének átlaga több mint 5%-kal, de minimum
a támogatás 15%-ával meghaladja az utolsó lezárt teljes üzleti évének (2015 vagy
2016) exportárbevételét E0 * 1,05 < (E1 + E2)/2
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E1 + E 2
> 1,05 * E0
2

Az Ön által
adott
pontszám
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A projekt befejezési évét követő fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes
üzleti év exportárbevételének átlaga több mint 10%-kal, de minimum a támogatás
30%-ával meghaladja az utolsó lezárt teljes üzleti év exportárbevételét.
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Összes pont:

50

Az NKFI Hivatal támogató szakpolitikai véleményének kiadása csak ahhoz a projektjavaslathoz
javasolható, amelynek összesített pontszáma eléri vagy meghaladja az 25 pontot a
maximálisan adható 50 pontból.
Az Irányító Testület az NKFI Hivatal eljárásában érvényesnek minősülő (hiánytalan) kérelmeket a
kapcsolódó szakértői értékelő vélemények alapján megvizsgálja és javaslatot tesz a kérelmek KFI
szakpolitikai szempontú támogathatósága tárgyában. Az Irányító Testület a kérelmeket – írásbeli
indoklás mellett – az alábbi kategóriákba sorolja
•
•

KFI szakpolitikai szempontból támogatandó
KFI szakpolitikai szempontból nem támogatandó

