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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉS
a kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködés támogatása című pályázati
felhíváshoz

MAGYAR- MAROKKÓ
A felhívás kódszáma: 2018-2.1.10-TÉT-MC
„A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés támogatása”
című 2018. január 16-án közzétett Pályázati Felhívás (a továbbiakban Felhívás) kiegészítéseként
közzétesszük a MAGYAR – MAROKKÓI TéT együttműködés keretein belül igényelhető
támogatásra vonatkozó kiegészítő feltételeket.
Jelen pályázati felhívás kiegészítés csak a 2018-2.1.x-TÉT_xx Pályázati Felhívással együtt
értelmezhető.
A Magyar - Marokkói Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül
fontos célkitűzés a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba. Ezen
célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés előkészítése során
előnyt élveznek a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok.
1. A TÁMOGATÁS PRIORITÁSI TERÜLETEI
Jelen relációban a magyar és a marokkói partnerintézmények konszenzusos megállapodása
eredményeképpen az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:
• agrártudományok
• műszaki tudományok
• biotechnológia
• környezetvédelem
• vízkezelés, vízgazdálkodás.
2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A pályázati kiírás célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Hivatal az NKFI Alap terhére a
pályázaton eredményesen szereplő támogatást igénylők számára összesen 20 millió forint
támogatást biztosít.
3. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS FELSŐ HATÁRA:
A támogatási kérelem keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege
maximum 2 millió forint projektenként.
4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
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A támogatási kérelmek benyújtásának módjára és helyére vonatkozóan a 2018-2.1.x-TÉT_xx
Pályázati Felhívás 7. pontjában foglaltak az irányadóak.
A MAGYAR – MAROKKÓI TéT pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől1 –
2018. március 19-én 14 óráig lehetséges.
5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:
Az elszámolható költségek tekintetében a 2018-2.1.x-TÉT_xx Pályázati Útmutató 8. pontjában
foglaltak az irányadóak, az alábbi speciális szabályok figyelembevételével:
Elszámolható költség a marokkói beutazó részére:
•
•
•

Marokkói kutatónak járó napidíj felső határa: max. 30.000.- Ft/fő/nap (max. 14
nap/fő/utazás, mely tartalmazza a szállás költségét is)
Marokkói kutatónak járó havidíj felső határa: max. 300.000.- Ft/fő/hó (14 napnál
hosszabb tartózkodás esetén max. 3 hó/fő/utazás, mely tartalmazza a szállás költségét is).
Marokkói kutatónak a támogatási kérelemben tervezett, kutatással összefüggő
Magyarországon belüli utazási költségét max. 50 Ft/Km. (A marokkói kutató utazása
Magyarországon belül a reptérről a magyar partnerintézményéig és vissza nem
elszámolható költségnek minősül!)

Elszámolható költség a magyar kiutazó részére:
•

•
•

Magyar kutatónak járó utazással kapcsolatos költségei a marokkói partner intézményéig, és
vissza, illetve a Marokkóban rendezett konferencia helyszínére és vissza. Ezek összesen
nem haladhatják meg a max. 250.000.- Ft/Fő/utazás költséget, mely tartalmazza:
o Helyközi utazás költségei Magyarországon lakhelytől a repülőtérig és vissza (vonat,
busz, reptéri transzfer, saját gépkocsi használat max. 50 Ft/Km)
o Repülőjegy, vonatjegy, nemzetközi távolságibusz-jegy és költségei (biztosítás,
reptéri illeték), saját gépkocsi használat költségei (max. 50 Ft/Km) oda-vissza
o Helyközi utazás költségei Marokkón belül repülőtérről a partner intézményéig és
vissza (vonat, busz, reptéri transzfer), valamint a Marokkóban rendezett
nemzetközi konferencia helyszínére és vissza
Magyar kutatónak járó biztosítás díja: max. 1000 Ft/fő/nap
Vízumdíj

6. A PROJEKT MEGKEZDÉSE (ÜTEMEZÉS):
•
•

1

A projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2019. január 01.
A projekt megkezdésére vonatkozó egyéb információkról a 2018-2.1.x-TÉT_xx pályázati
útmutató 5. pontja rendelkezik.

A kitöltő program megjelenéséről a www.nkfih.gov.hu honlapon közleményt teszünk közzé.
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7. A PROJEKT BEFEJEZÉSE:
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a Támogatási Szerződésben rögzített
projektkezdés időpontját követő 36 hónapon belül.
8. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK:
A marokkói partnerintézmény, a Nemzeti Tudományos és Technológiai Kutatási Központ
(CNRST) a támogatás éves összegét az alábbiakban szabályozta:
- Marokkói kutató magyarországi utazása: maximum két utazás;
- Magyar kutatók napidíja: 750 MAD/nap, maximum 15 napra.
Az egy projekten belül tervezett kölcsönös látogatások száma és időtartama esetében törekedni
kell arra, hogy az egyensúlyban legyen a marokkói és a magyar kutatók között.
9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Az NKFI Hivatal marokkói-magyar együttműködésekért felelős munkatársa és elérhetősége:
Dávid Ágota
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefon: +36 1 7959453
E-mail: agota.david@nkfih.gov.hu
A marokkói fél pályázati kiírásának részleteiről információk a marokkói Nemzeti Tudományos és
Technológiai Kutatási Központ (CNRST) honlapján találhatók:
http://www.cnrst.ma/index.php/fr/
Marokkói kapcsolattartó személy:
Ms. Hafsa EL BASTAMI
Service de Coopération
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
Angle Av. des FAR & Av. Allal El Fassi
BP 8027 NU10102 Rabat (Maroc)
Tél : + 212 537 56 98 27
Fax : +212 537 56 98 21
E-mail : cnrnih@cnrst.ma; hafsacnrst2014@gmail.com
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