Konzorciumépítı pályázat
az EU 7. kutatási keretprogramban
való magyar részvétel elısegítésére

Pályázati felhívás
EUKONZ_07

Budapest, 2008. március

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban
Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a gazdasági és
közlekedési miniszter nevében Konzorciumépítı (EUKONZ_07) pályázatot hirdet a magyar
résztvevık bekapcsolódásának elısegítésére az Európai Unió 7. Kutatási Technológiafejlesztési
és Demonstrációs Keretprogramjába.
1. A pályázat célja
-

A magyar résztvevık minél erıteljesebb bekapcsolódásának elısegítése az Európai Unió
7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába,
a magyar pályázók ösztönzése keretprogram-projektek koordinációjának vállalására,
annak elısegítése, hogy a magyar pályázók projekt-partnerként minél nagyobb
részesedést érjenek el a keretprogram-projektek költségvetésébıl.

Ennek érdekében keretprogram-projektek elıkészítéséhez illetve – sikeres keretprogrampályázatok esetén – az Európai Bizottsággal való szerzıdéskötésre való felkészüléshez vehetı
igénybe a támogatás.
A pályázati célokkal összhangban kiemelt támogatást kapnak a keretprogram-projektek
koordinálását vállaló jogalanyok.
2. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a 2007-2010 közötti idıszakra 500 MFt-ot,
azaz ötszáz millió Ft-ot biztosít.
3. A támogatásban részesülı pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma évente: 60 db.
Ez a szám tájékoztató jellegő, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében, lehet
több, illetve kevesebb is.
4. A támogatásra jogosultak köre
Pályázat benyújtására jogosult
- bármely Magyarországon székhellyel rendelkezı, jogi személyiségő:
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végzı non-profit szervezet,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végzı költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel
rendelkezı intézménye, valamint
- külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe,
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amely a keretprogram
-

kutatás-fejlesztési projektjeiben (kis-, közepes és nagy együttmőködési projektek)
koordinátorként vagy projekt-partnerként,

-

kiválósági hálózataiban koordinátorként vagy projekt-partnerként,

-

a mobilitási program fogadóintézményi pályázatain koordinátorként

-

és koordinációs és támogatási akciókban (CSA) koordinátorként

vesz részt és a 10.2. „Az elbírálás szempontjai” címő pontban rögzített feltételeknek megfelel.
Amennyiben egyazon keretprogram-projektben több magyar intézmény is részt vesz, a magyar
partnerek külön-külön jogosultak a Konzorciumépítı pályázat benyújtására!
Nagyvállalat a pályázat keretében nem kaphat támogatást.
5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı állami támogatás.
A támogatás futamideje:
A.) projekt-elıkészítés esetén: az uniós pályázati felhívás megjelenésétıl az uniós pályázat
beadási határidejéig,
B.) szerzıdéskötés esetén: az Európai Bizottság szerzıdéskötési tárgyalásra meghívó levelének
dátumától a szerzıdés megkötéséig.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy költségeit a fenti idıkereten, futamidın belül csak a
Konzorciumépítı pályázat beérkezésének, nyilvántartásba vételének napjától számolhatja
el!

6. A támogatás mértéke
A) projekt elıkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 3 millió Ft
2. Projekt-résztvevık számára: 1 millió Ft
B) szerzıdés elıkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 2 millió Ft
2. Projekt-résztvevık számára: 600.000 Ft
A támogatás - nyertes projekt esetén - mind az A) mind a B) szakaszra igénybe vehetı, az
Európai Bizottság szerzıdéskötési tárgyalásra való meghívó levelének bemutatásával a korábban
A) szakaszra jelentkezett pályázó továbbléphet a B) szakaszba.
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Vállalkozás és piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet végzı non profit szervezet esetében a
támogatás csekély összegő (ún. de minimis) támogatásnak minısül.

7. Támogatható tevékenységek
A.) Projekt-elıkészítés esetén
•

•

•

•
•

Írásos háttérdokumentációval alátámasztott teljes körő pályázati tanácsadás (jogi,
pénzügyi, iparjogvédelmi stb.) igénybevétele a hazai vagy nemzetközi K+F pályázatokkal
kapcsolatos tanácsadás területén referenciával rendelkezı tanácsadó irodáknál.
Pályázatírási szolgáltatás igénybevétele hazai vagy nemzetközi K+F pályázatok írásában
tapasztalattal rendelkezı pályázatíró/tanácsadó irodáknál, amely magában foglalja
pályázati anyag teljes összeállítását, illetve az angol nyelvő lektorálást.
A Magyarországon szervezett projekt-elıkészítı ülésekkel kapcsolatban felmerülı,
dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök
bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.
Utazás költségei: a projekt elıkészítı ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség,
szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
Kizárólag koordinátorok esetében a projekt elıkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége
a munkaidı-ráfordítás arányában.

B.) Szerzıdéskötés elıkészítése esetén
•
•
•
•

Konzorciumi szerzıdés, illetve az Európai Bizottsággal való szerzıdés megkötéséhez
írásos háttérdokumentációval alátámasztott jogi tanácsadás igénybevétele.
Koordinátor esetén a szerzıdéskötés elıkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a
munkaidı-ráfordítás arányában.
Utazás költségei: a szerzıdéskötést elıkészítı ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó
útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
A Magyarországon szervezett szerzıdéskötést elıkészítı ülésekkel kapcsolatban
felmerülı, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges
eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.

8. A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályamővet magyar nyelven 1 eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban,
postai úton a következı címre kell eljuttatni:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
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A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betőjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
EUKONZ_07
A pályamővek beadása a pályázati kiírás megjelenésétıl 2010. december 31-ig folyamatos.
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a pályázati őrlap kitöltési útmutatójával
elektronikusan letölthetı
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (www.nkth.gov.hu),
a MAG Zrt. (www.magzrt.hu)
és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu) honlapjáról.
A kitöltött pályázati őrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
eukonz2007@nkth.gov.hu címre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatalos példány a
papíralapú, cégszerően aláírt pályamő, melynek beérkezésétıl függ a támogatási döntés
idıpontja.
A pályázati felhívásról és a pályamő kidolgozásáról a MAG Zrt. ügyfélszolgálata ad
tájékoztatást:
Központi ügyfélszolgálat
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,
Center Point 2. irodaház, Budapest XIII. ker., Váci út 83.
8:30 – 17:00 (új ügyfelek fogadása 16 óráig)
Hétfı:
Kedd:
8:30 – 13:30
Szerda: 8:30 – 17:00 (új ügyfelek fogadása 16 óráig)
Csütörtök:8:30 – 17:00 (új ügyfelek fogadása 16 óráig)
Péntek: 8:30 – 13:30
Telefonon:
06 40 200-617
Hétfı:
8:00 – 17:00
Kedd:
8:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 17:00
Csütörtök:8:00 – 17:00
Péntek: 8:00 – 14:00
E-mail: info@magzrt.hu
Az NKTH fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. A módosított pályázati
kiírás megjelenésétıl számított 30 napig van lehetıség a pályamőveket mind a régi, mind pedig
az új feltételek szerint benyújtani. 30 nap elteltével azonban automatikusan az új szempontok
alapján kerül elbírálásra a pályamő.
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