NEMZETI KUTATÁSI ÉS
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Pályázati felhívás

Budapest, 2004. február 12.

Pályázati felhívás
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (továbbiakban Hivatal) pályázatot hirdet az alábbi területeken vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére átfogó kutatási, fejlesztési és innovációs projektek megvalósításához:
1. élettudományi kutatások:
A) orvos-biológiai és
B) társadalom-egészségügyi kutatások;
2. információs és kommunikációs technológiák;
3. környezetvédelmi és anyagtudományi kutatások:
A) fejlesztés-orientált környezetvédelmi és anyagtudományi, valamint
B) ökológiai kutatások;
4. agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások;
5. nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások kutatása:
az EU integrációval és a magyar versenyképességgel kapcsolatos társadalomtudományi
kutatások
A pályázat két fordulóból áll:
Az előpályázat beadási határideje 2004. március 26.
A főpályázat beadási határideje 2004. július 1.
A pályázat lebonyolításának részletes ütemtervét a „Pályázati útmutató” 4. fejezete
tartalmazza. A lebonyolítást a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
(továbbiakban Iroda) végzi. A kétfordulós pályázat lehetőséget ad arra, hogy a pályázó még a
részletes, minden űrlapra, nyilatkozatra, adatlapra és a konzorciumi megállapodásra kiterjedő
pályamű elkészítése előtt felmérhesse, milyen esélyekkel indul a főpályázaton.
A főpályázaton - az előpályázat eredményétől függetlenül – kizárólag az előpályázaton részt
vett projektjavaslatok részletesebb kidolgozásával lehet pályázni.

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok célja
− olyan átfogó kutatási, fejlesztési és innovációs projektek megvalósításának támogatása,
amelyek a megjelölt szakterületeken tudományos és technológiai áttöréshez vezetnek, az
eredmények hozzájárulnak az ország versenyképességének növeléséhez, euro-atlanti
integrációjához, az életminőség javításához és a tudásalapú gazdaság, illetve társadalom
kiépüléséhez;
− az anyagi és szellemi erőforrások koncentrálása, az alap- és alkalmazott kutatások,
valamint a technológiafejlesztések összhangjának megteremtése, a nemzeti kutatásifejlesztési kapacitások megerősítése és hatékony kihasználása;
− a nemzetközi tudományos versenyképességünk javítása;
− a hazai kutatási és fejlesztési műhelyek és a gazdaság kapcsolatainak erősítése, a kutatás és
a versenyszféra kapcsolatának fejlesztése.
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A célok elérési módja: Nemzetközi szintű tudományos eredményeket vagy jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó újdonságot jelentő termékek, eszközök, eljárások, szolgáltatások,
technológiák, anyagok kidolgozására és demonstrálására irányuló projektek támogatása,
amelyek vállalkozások és költségvetési kutatóhelyek együttműködésében valósulnak meg.

A támogatás mértéke, formája és futamideje
A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap előirányzatból elkülönített
13.000 millió Ft. A programonkénti forrásmegosztás az előpályázat eredményét figyelembe
véve kerül meghatározásra.
A támogatott projektek várható száma az öt programra összesen: 80-100.
A támogatás formája visszatérítési kötelezettség nélküli végleges támogatás.
A megvalósítandó projektek futamideje maximum 36 hónap lehet.
Az 1.- 4. programok esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás legkisebb mértéke
a projekt teljes tartamára 100 millió Ft (kivétel az 1/B alprogram, ahol minimum 20 millió Ft
igényelhető), amelyhez a pályázóknak - a tevékenység jellegétől függő mértékben - saját
forrást kell hozzátenniük. Az 5. programban a projekt teljes költségére igényelhető támogatás,
amelynek legkisebb mértéke a projekt teljes időtartamára 10 millió Ft, legnagyobb mértéke 100
millió Ft lehet.

A pályázók köre és a támogatható tevékenységek
A pályázat 1 - 4. programjaiban bármely belföldi székhelyű jogi személyiségű vagy jogi
személyiség nélküli vállalkozásból és költségvetési szervből vagy intézményéből, vagy jogi
személyiségű non-profit szervezetből alakult, a K+F projekt megvalósítására létrejött társulás
(ún. kutatási konzorcium) vehet részt. Az 5. programban ugyanezen szervezetek vehetnek
részt, de konzorcium alakítása nem kötelező. A konzorcium tagjai lehetnek az EU
tagállamaiban, illetve az EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramjához társult országokban bejegyzett szervezetek is azzal a feltétellel, hogy
magyar állami támogatásban nem részesülhetnek, a külföldi telephelyen végzett tevékenységük
után saját forrást nem számolhatnak el, és projektvezetők sem lehetnek. A konzorciumi tagok
száma legfeljebb 10 lehet.
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok olyan kutatás-fejlesztési projekteket támogatnak,
amelyek az alapkutatástól a kísérleti fejlesztésig ívelnek, és egyesítik a vállalkozások és a
költségvetési kutatóhelyek kapacitásait. Ezért a támogatható tevékenységek: alapkutatás,
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés. A támogatható tevékenységek lehetséges arányáról a
„Pályázati útmutató” 2.2. fejezete ad felvilágosítást.

Prioritások és a pályázatok elbírálásának módja
Prioritások
A támogatás odaítélésénél döntő szempont, hogy a kutatási és fejlesztési tevékenységre
fordított állami források milyen többleteredményt hoznak létre. Több különböző témából álló
projekt esetén fontos elvárás az egyes részfeladatok egymásra épülése, összhangja és
integrációja.
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Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek várhatóan kihatnak:
1. a versenyképesség növelésére,
2. a vállalkozói kör, különösen a kis- és középvállalkozások innovatív fejlesztésének
előmozdítására,
3. a közfinanszírozású kutatóhelyek (kutatóintézetek, felsőoktatási kutatóhelyek) és a
gazdaság (vállalatok, üzleti szféra) együttműködésének elősegítésére,
4. az innováció regionális bázisainak erősítésére,
5. tudásintenzív technológiák, termékek és szolgáltatások bevezetésére ill. elterjesztésére,
6. a nemzetközi szintű magyar kutatás-fejlesztési potenciál demonstrálható erősödésére és
7. az EU tagállami működés támogatására, a nemzetközi együttműködések ösztönzésére.

Az előpályázatok értékelési szempontjai és minősítése
Az előpályázatokat az érintett szakterületek független külső szakértői az alábbiakban megadott
szempontok alapján pontozással értékelik, majd az egyes programokhoz rendelt Program
Tanácsok ennek figyelembevételével készítik el a projektjavaslatok minősítésére vonatkozó
javaslatukat.

Pontszám
1-4. pr.

Pontszám
5. pr.

A projekt szakmai tartalma, jelentősége, újdonsága

0-35

0-35

A projekt mennyiben felel meg az adott program célkitűzéseinek?

0-5

0-5

Kapcsolódás nemzetközi projektekhez

0-5

0-5

Várható-e a hazai, vagy a nemzetközi piacon értékesítés,
felhasználás?

0-20

-

-

0-20

A pályázati kiírásban szereplő prioritások megléte

0-10

0-10

A résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága az adott
feladat megvalósítása szempontjából

0-10

0-10

A költségek megalapozottsága, a költségmegoszlás arányossága.

0-15

0-15

Összesen:

100

100

Előpályázati értékelési szempontok

Az eredmények társadalmi hasznosíthatósága (szükségessége és
megalapozottsága, társadalmi és kulturális hatásai)

A benyújtott pályaművek értékelésének eredményeképpen a pályázók az alábbi minősítések
valamelyikét kapják:
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A - feltétlenül javasolt a pályázat benyújtása
B - javasolt a pályázat benyújtása
C - alapos átdolgozás után javasolt csak a pályázat benyújtása
D - nem javasolt a pályázat benyújtása
A minősítéstől függetlenül minden előpályázó indulhat a későbbiekben meghirdetésre kerülő
pályázaton.

A főpályázatok értékelési szempontjai és a végső sorrend kialakítása
Az érintett szakterületek független külső szakértői az alábbi táblázatokban ismertetett pontozás
alapján értékelik a beadott projektjavaslatokat. Az összesítés alapján a fő értékelési pontonkénti
30%-os és a teljes pontszám 50%-os ponthatárát elért pályázatok témavezetői meghívást
kapnak a projektjavaslat nyilvános bemutatására. A Program Tanácsok a bemutató
előadásokat további 0-20 pont közötti pontszámmal pontozzák, majd összesítve rangsorolják a
projektjavaslatokat. A kialakult sorrend alapján a Program Tanácsok az általuk felügyelt
programokban javaslatot tesznek a nyertes pályázatokra, a támogatás összegére, és ajánlásokat
fogalmaznak meg a szerződéskötési tárgyalásokhoz. A kialakult sorrend alapján a Hivatal
elnöke dönt a támogatás odaítéléséről.
Adható
Adott
pontszám pontszám
1. A projekt tudományos, műszaki tartalma
(összesen legfeljebb 35 pont)
1.1. A projekt szakmai tartalma, jelentősége, újdonsága
0-20
1.2. A projektet megelőzően a résztvevők felhasználásra kerülő kutatási
0-5
eredményei
1.3. A projekt mennyiben felel meg az adott program célkitűzéseinek?
0-5
1.4. Kapcsolódás nemzetközi projektekhez
0-5
2. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága
(összesen legfeljebb 30 pont)
2.1. Várható-e a nemzetközi piacon releváns értékesülés, felhasználás?
0-10
2.2. Várható-e a hazai piacon releváns értékesülés, vagy kiemelt jelentőségű
0-10
nemzeti feladat megoldása?
2.3. A pályázati kiírásban szereplő prioritások megléte
0-10
3. A résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága
(összesen legfeljebb 10 pont)
3.1. Milyen mértékben biztosítja a résztvevő szervezetek és személyek
0-5
alkalmassága az adott feladat megvalósítását?
3.2. Mennyire biztosított az átfogó projekt menedzsment?
0-5
4. A pályázat ütemezettsége és ellenőrizhetősége
(összesen legfeljebb 10 pont)
4. A részfeladatok indokoltsága, megvalósíthatósága, egymásra épülése, a
0-10
teljesítés ellenőrizhetősége
5. A pályázat költségterve
(összesen legfeljebb 15 pont)
5. A költségek megalapozottsága, a részfeladatokhoz való illeszkedése, a
0-15
tervezett munkanapok számának összhangja a feladatok nagyságával, a
költségmegoszlás arányossága a feladatok és a konzorciumi partnerek között.
0-100
ÖSSZESEN:

Főpályázati értékelési szempontok az 1-4. programokra
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Adható
Adott
pontszám pontszám
1. A részletes szöveges ismertetés értékelése
(összesen legfeljebb 35 pont)
1.1. A projekt tudományos tartalma, jelentősége és újdonsága
0-25
1.2. A projekt mennyiben felel meg az adott program célkitűzéseinek?
0-5
1.3. Kapcsolódás nemzetközi projektekhez
0-5
2. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága
(összesen legfeljebb 30 pont)
2.1. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatósága (az eredmények
0-20
társadalmi szükségessége és megalapozottsága, társadalmi hatásai)
2.2. A pályázati kiírásban szereplő prioritások megléte
0-10
3. A résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága
(összesen legfeljebb 10 pont)
3.1. Milyen mértékben biztosítja a résztvevő szervezetek és személyek
0-5
alkalmassága az adott feladat megvalósítását?
3.2. Mennyire biztosított az átfogó projekt menedzsment?
0-5
4. A pályázat ütemezettsége és ellenőrizhetősége
(összesen legfeljebb 10 pont)
4. A részfeladatok indokoltsága, megvalósíthatósága, egymásra épülése, a
0-10
teljesítés ellenőrizhetősége
5. A pályázat költségterve
(összesen legfeljebb 15 pont)
5. A költségek megalapozottsága, a részfeladatokhoz való illeszkedése, a
0-15
tervezett munkanapok számának összhangja a feladatok nagyságával, a
költségmegoszlás arányossága a feladatok között.
0-100
ÖSSZESEN:

Főpályázati értékelési szempontok az 5. programra

A döntést követően a pályázó a támogatásról vagy az elutasításról írásban értesítést kap. Az
eredményes pályázókat egyidejűleg az Iroda szerződéskötési tárgyalásra hívja meg.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázó (konzorcium esetén a projektvezető intézménye) a pályázati útmutató szerint
elkészített projektjavaslatot magyar nyelven nyújtsa be. A projektjavaslatot zárt
csomagolásban, ajánlott postai küldeményként vagy futárszolgálattal a következő címre
kérjük eljuttatni:
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1374 Budapest, Postafiók 604

Az előpályázatok benyújtása
Az előpályázatok benyújtási határideje: 2004. március 26.
A pályamunkát zárt csomagban, 1 eredeti és 3 másolati példányban, egyenként összefűzve
vagy kötve, valamint 1 példányban elektronikusan: CD-n vagy mágneslemezen nyújtsa be,
és a csomagra írja rá a pályázat betűjeles azonosítóját: NKFP x. program előpályázat.
A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2004. március 26. lehet.
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A főpályázatok benyújtása
A főpályázatok benyújtási határideje: 2004. július 1.
A pályamunkát zárt csomagban, 1 eredeti és 5 másolati példányban, egyenként összefűzve
vagy kötve, valamint 1 példányban elektronikusan: CD-n vagy mágneslemezen nyújtsa be,
és a csomagra írja rá a pályázat betűjeles azonosítóját: NKFP x. program főpályázat.
A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2004. július 1. lehet.

Információk
A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató 2004. február 12-től, az Űrlapok kitöltési
útmutatóval és kódtáblázattal a főpályázathoz 2004. április 26-tól elektronikusan letölthetők az
alábbi címekről:
http://nkth.gov.hu/nkfp

és

http://www.kutatas.hu

Az előpályázati A, B, C vagy D minősítést, a főpályázati nyilvános prezentációk idő és hely
beosztását, valamint a végső döntés után a nyertesek listáját szintén ezeken a honlapokon
tesszük közzé. A döntésekről a pályázókat az Iroda írásban is értesíti.
A pályázattal kapcsolatban az Iroda ügyfélszolgálati irodáján a következő telefonszámokon
kérhető felvilágosítás: 06-1-484 2800 vagy 06-1-484 2922.
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