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Bevezetés
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban Hivatal) nevében a Kutatás-fejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban: KPI) felhasználás orientált kutatásfejlesztések támogatására pályázatot hirdet Jedlik Ányos Program címen.

I. A támogatás célja
A program célja a modern társadalom megvalósítását szolgáló, felhasználás orientált kutatásfejlesztések támogatása, valamint a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai
megalapozása.. A program a szellemi és anyagi er,források koncentrálásával a jelenkor gazdasági,
társadalmi és környezeti kihívásaira komplex megoldást nyújtó projektjavaslatok közül azokat
kívánja támogatni, amelyek a kutatás-fejlesztési megoldások középpontjába az életmin,ség javítását
helyezik.
A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelm1, világos célkit1zéssel kell
rendelkezniük, amelynek megvalósításához több területet átfogó (cross-diszciplináris) technológiai
megoldások alkalmazhatók.
A program keretében támogatott projektek hozzájárulnak
a felhasználás orientált kutatás-fejlesztés megvalósításához,
a vállalkozások innovatív képességének er,södéséhez,
a vállalkozások hosszútávú kutatás-fejlesztési stratégiai céljainak eléréséhez,
a vállalkozások együttm1ködésének er,södésével a gazdasági-társadalmi kihívások komplex
megoldásához,
a gazdaságban hasznosuló versenyképes termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez,
a társadalom igényeihez igazodó kutatásokon keresztül a modern, tudásalapú társadalom
megvalósításához,
a gazdaság versenyképességének növeléséhez,
a tudásintenzív és emberközpontú munkahelyek teremtéséhez,
A gazdasági és társadalmi kihívások K+F megoldásaira a program két alprogram keretében nyújt
lehet,séget projektjavaslatok benyújtására.
A. alprogram:

B. alprogram:

Versenyképes gazdaság
1.

Egészséges ember

2.

Versenyképes ipar és agrárium

3.

Biztonságos környezet

Modern társadalom

A célok elérésének módja:
Nemzetközi szint1 tudományos eredményeket vagy jelent,s szellemi hozzáadott értéket tartalmazó
újdonságot jelent, termékek, eszközök, eljárások, szolgáltatások, technológiák, anyagok
kidolgozására és demonstrálására irányuló projektek támogatása, amelyek vállalkozások egymás
közötti és költségvetési kutatóhelyekkel történ, együttm1ködés keretében valósulnak meg.
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II. A támogatás forrása és összege
A Pályázat célkit1zéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 5 milliárd Ft-ot biztosít.
A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Atv.) 8. § (1), valamint a 8. § (2) bekezdése.
A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap kezelésér,l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
tartalmazza.

III. A támogatásban részesül+ pályam,vek várható száma
A támogatott pályam1vek várható száma: 20-30 db.

IV. A támogatásra jogosultak köre
A pályázat A. alprogramja esetében támogatásra jogosult bármely belföldi székhely1 jogi
személyiség, gazdasági társaság, kutatási-fejlesztési tevékenységet végz, költségvetési szerv és
jogi személyiséggel rendelkez, intézménye, valamint kutatóhellyel rendelkez, jogi személyiség1
non-profit szervezet azzal a feltétellel, hogy a K+F projektet – annak megvalósítására létrejött társulás (ún. kutatási konzorcium) keretében kell megvalósítaniuk. A projektjavaslatot a jelen
Pályázati felhívásban és Útmutatóban meghatározottak szerint a konzorciumi tagoknak együttesen
kell benyújtaniuk. Az elbírálásnál el+nyt élveznek azok a projektek, amelyek
megvalósításában kis- és középvállalkozások (KKV-k) is részt vesznek.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb 8 lehet, és a konzorciumot csak vállalkozás
irányíthatja.
A pályázat B. alprogramja esetében támogatásra jogosult bármely belföldi székhely1 jogi
személyiség1 gazdasági társaság, kutatási-fejlesztési tevékenységet végz, költségvetési szerv és jogi
személyiséggel rendelkez, intézménye, valamint kutatóhellyel rendelkez, jogi személyiség1 nonprofit szervezet. A B. alprogram vonatkozásában konzorcium alakítása nem kötelez,. Konzorcium
által benyújtott pályam1 esetén vállalkozás bevonása nem el,írás.

V. Támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza
nem térítend, támogatás).
Ha a támogatott költségvetési szerv vagy intézménye, illetve jogi személyiség1 non-profit szervezet
(utóbbinál csak a nem nyereségorientált tevékenységhez kapott támogatás esetében), akkor a
juttatás nem min,sül állami támogatásnak.
Vállalkozások (illetve non-profit szervezetek piaci, nyereségorientált tevékenysége) esetében a
támogatás a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján kutatás-fejlesztési célú támogatásnak
min,sül.
Állami támogatási szempontból a vállalkozásokra irányadó szabályokat kell alkalmazni,
amennyiben non-profit szervezet nyereségorientált tevékenysége részesül támogatásban.
A megvalósítandó projekt futamideje minimum 12, maximum 36 hónapra tervezhet,.
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VI. A támogatás mértéke
A projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás
támogatási intenzitása a konzorciumban részt vev, egyetlen vállalkozás esetében sem haladhatja
meg a 133/2004. (IV. 29.) kormányrendeletben meghatározott mértéket.
A támogatás maximuma mindkét alprogram esetében pályázónként:
• költségvetési szerv és jogi személyiség, non-profit szervezet esetében (utóbbinál
csak a nem nyereségorientált tevékenységhez kapott támogatás esetében) a projekt
elszámolható összes költségének 100%-a,
•

vállalkozás (illetve non-profit szervezetek piaci, nyereségorientált tevékenysége) esetében
a projekt elszámolható összes költségének
o alapkutatás esetén 100%-a,
o alkalmazott kutatás esetén 60%-a,
o kísérleti fejlesztés esetén 35%-a,

amely
•

az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok
esetében 15 százalékponttal,1

•

kis- és középvállalkozások (KKV) esetén 10 százalékponttal növelhet,.

A támogatási kedvezmények összevonhatók, de a teljes támogatás intenzitása nem haladhatja meg
alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot.
Az A. alprogram esetében az igényelhet, vissza nem térítend, támogatás a projekt teljes
futamidejére min. 300, max. 800 millió Ft, a B. alprogramban esetében pedig min. 5, max. 50
millió Ft lehet.
A pályázóknak – a tevékenység jellegét"l és a pályázó szervezeti formájától függ" mértékben –
a projekt költségéhez saját forrást kell hozzátenniük.

VII. Támogatható tevékenységek
A program olyan felhasználói igény orientált kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja,
amelyek a vállalkozások, költségvetési kutatóhelyek és/vagy non-profit szervezetek kutatóhelyei,
valamint a vállalkozások egymás közti hatékony együttm1ködésével valósul meg.
A projekt alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés típusú tevékenységeken
keresztül valósítható meg.
A kutatás típusainak projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg, lehetséges értékei
nem rögzítettek. Feltétel azonban, hogy az A. alprogramban alapkutatás önmagában nem,
csak a projekt részeként, az alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységgel
összefüggésben támogatható. A B. alprogram esetében 100% alapkutatás is megengedett.
A gazdasági hasznosítás és a vállalkozói saját forrás nagyobb mérv1 bevonásának érdekében
általános cél, hogy a program támogatásának 55%-a vállalkozásokhoz kerüljön. Ennek érdekében
1

A támogatás maximális intenzitásának (t%) növelése x százalékponttal azt jelenti, hogy a maximális intenzitás t+x% lehet. Pl. alkalmazott
kutatást végz" kis- és középvállalkozás esetén, ahol t=60% és x=10 százalékpont, a maximális támogatási intenzitás 70%.
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az A. alprogramban minden egyes projekt támogatásának min. 50%-át a konzorciumban
résztvev+ vállalkozásoknak kell igényelniük.

VIII. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a jogalany,
aki vagy amely
a) cs,deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) az adott pályázat megjelentetését megel,z,en az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2)
bekezdésében foglalt (cél)el,irányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy
megtéveszt, adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázati támogatás alapján kötött
szerz,dést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette;
c) 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
d) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)el,irányzatokkal
szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
e) akinek, vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi el,írásoknak nem
felel meg;
f) aki, vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági
engedélyekkel.

IX. Elszámolható költségek
•

Kizárólag az adott kutatási programban részt vev, kutatók, technikusok, egyéb
kisegít, személyzet személyi jelleg1 ráfordításai a számvitelr,l szóló 2000. évi C.
törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. §-ának (1)-(3) bekezdése szerint.

•

A személyi jelleg1 ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok a számviteli törvény
79. §-ának (4) bekezdése szerint.

•

Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett
szolgáltatások (konzultáció, kommunikációs, technikai, kutatási szolgáltatások), egyéb
szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj) költségei a számviteli törvény 78. §-ának (2)-(4)
bekezdése szerint.

•

Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt új eszközök (m1szerek,
berendezések,) bekerülési értékének - a számviteli törvény 47.-48. §-ai és 51. §-a szerint
- részét képez, tételek.

•

Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak (szellemi
termékek) bekerülési értékének - a számviteli törvény 47.-48. §-ai és 51. §-a szerint részét képez, tételek. A számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi
termékek - támogatási szempontból - csak akkor vehet,k figyelembe, ha azokat a
támogatott más szervezett,l vásárolta.
A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerül, általános (rezsi) költség elszámolható, de az
összeg nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön-külön az általuk elnyert támogatás,
valamint a saját forrás összegének 5-5%-át.
A projekt támogatásának maximum 2%-a fordítható koordinációs tevékenységre, melynek a tagok
közötti felosztására a konzorciumi szerz,dés rendelkezései az irányadók.
Általános- és koordinációs költség csak személyi juttatás és annak járuléka, valamint dologi költség
lehet.
A pályam1 benyújtását megel,z, projektszakaszokra költség nem számolható el.
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X. A projektjavaslatok értékelésének szempontjai
a projektjavaslat és a program célkit1zéseinek összhangja,
a projektjavaslat szakmai, tudományos, m1szaki és újdonság tartalma, társadalmi
szükségessége
a projektjavaslat megvalósíthatósága, a részfeladatok egymásra épülése, ütemezettsége és
ellen,rizhet,sége,
a projektjavaslat költségterve, a költségek megalapozottsága,
a projektben résztvev, szervezetek, személyek és a menedzsment alkalmassága,
a létrehozandó tudásintenzív és emberközpontú munkahelyek száma (PhD hallgató,
posztdoktor, K+F munkakörben pályakezd, fiatal, hazatelepül, kutató),
az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága, hazai és nemzetközi mércével,
a projektjavaslat hozzájárulása az adott szakterület hazai és nemzetközi fejl,déséhez,
kapcsolódása nemzeti vagy világméret1 problémák megoldásához.

XI. A projekt-kiválasztás folyamata
A pályam1 beérkezését követ,en azt a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a pályázatbenyújtás formai feltételeinek.
Amennyiben a beérkezett pályam, formailag megfelel a benyújtás feltételeinek, a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda az el+re meghatározott értékelési
szempontrendszer, és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján koordinálja a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az elbírálás folyamatos beadás mellett, két ciklusban
történik. A projektjavaslatokat az adott szakterület független hazai – az A. alprogram esetében
hazai és külföldi - szakért,i a megadott bírálati szempontok alapján pontozással és szövegesen
értékelik. Az A. alprogram esetében a döntés-el,készítési folyamat során az adott Irányító Testület
(IT) szakmai konzultációra hívhatja meg a konzorcium képvisel,jét. Az IT-k a legmagasabb
szakmai színvonalat képvisel, pályam1veket javasolják támogatásra.
Az A. alprogramhoz tartozó projektjavaslatok nemzetközi mércével történ, megmérettetését a
döntés-el,készítési folyamatban résztvev, nemzetközi szakért,k biztosítják.
Az Irányító Testület javaslata alapján a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke dönt.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs! A pályázók a döntést követ+ 30 napon
belül megismerhetik a pályam,veikre vonatkozó bírálatot a bírálók személyének
anonimitása mellett.
A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a
pályázónak támogatási szerz,dést kell kötnie a Támogatóval.

XII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A Pályázati Felhívás és Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot az A. alprogram esetében
magyar (1 eredeti és 3 másolat) és angol (1 eredeti és 1 másolat), a B. alprogram esetében magyar (1
eredeti és 3 másolat) nyelven, egyenként összef1zve, vagy kötve zárt csomagban, személyesen vagy
futárszolgálaton keresztül kell benyújtani a következ, címen:
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Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
(Infopark „C” épület, I. em.)
A csomagon tüntesse fel a címen kívül:

Jedlik Ányos Pályázat …. alprogram … témakör,
valamint a pályam1 azonosítóját. A csomagnak a nyomtatott példányokon kívül tartalmaznia
kell egy CD-t a projekt egy, vagy kétnyelv, részletes leírásával, a kitöltött 1rlapot is beleértve.
A pályam1 benyújtásának határideje:
Projektjavaslatok 2006. március 16-tól 2006. augusztus 31-ig
folyamatosan nyújthatók be.
Az els+ értékelési folyamatban a 2006. április 18. 16:00 óráig beérkez+
projektjavaslatok vehetnek részt.
A második értékelési folyamatban a 2006. augusztus 31. 16:00 óráig beérkez+
projektjavaslatok vehetnek részt.
Amennyiben a pályam, folyamatos benyújtásának lehet+sége fennáll, az elutasított
pályam,vek ismételten benyújthatók, és az eredeti szabályoknak megfelel+en a bíráltatás
folyamatában ismételten részt vehetnek. Ismételt benyújtás esetén a projektjavaslatot új
azonosítóval kell ellátni.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
Az Jrlapot az Jrlap Pályázati Útmutatója szerint, elektronikus levélben küldje el az
alap2006@kutatas.hu címre.
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Pályázati 1rlap és annak kitöltési
útmutatója, valamint a pályam1 beadásához szükséges egyéb dokumentumok és információk
elektronikusan letölthet,k
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu),
vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról
(www.kutatas.hu).
A pályázatokkal kapcsolatban a következ, telefonszámokon kérhet, felvilágosítás:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
06-1-484 2800
06-1-484 2922
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és az Irlap a kitöltési
útmutatójával, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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