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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2003. évi XC.
törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban: NKTH)
nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban: KPI)
pályázatot hirdet K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósításának a támogatására.

1. A pályázat célja
Kutatás-fejlesztési eredmények és innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának és piaci
termékké – beleértve a technológiát és a szolgáltatást is – fejlesztésének és gazdasági
hasznosításának az el/segítése. A pályázat célja, hogy a pályázót termék létrehozására és a
terméket gyártó, hasznosító cég alapítására ösztönözze. Lényeges szempont, hogy a kifejleszteni
kívánt terméknek, a projektnek természetes személy(ek) kutatás-fejlesztési eredményén vagy
ötletén, találmányán kell alapulnia. Ezért a projektek egyéni kezdeményezést/l indulnak és
kaphatnak támogatást, a piacközeli, kísérleti fejlesztés szakaszában a fejleszt/munkát gazdasági
társaság keretében kell folytatni.
A támogatott projektek megvalósításával elérhet/ további célok:
•
Nyereséges, növekedésre képes innovatív vállalkozások, valamint új munkahelyek
létrejötte.
•
A K+F eredmények és innovatív ötletek hasznosítási lehet/ségeinek a b/vülése, az erre
irányuló szemlélet er/sítése.
•
A hazai innováció dinamizálása az ötlett/l a termékig tartó folyamat gyorsításával.
•
A technológia-transzfer er/sítése a kutatók mobilizálásával a vállalkozások, az ipar felé.
•
A magyar kutatók ösztönzése K+F eredményeik és ötleteik gyakorlati megvalósítására,
üzleti hasznosítására.
A program nem támogatja a kifejlesztett termék gyártását, valamint kereskedelmi forgalmazását.

2. A pályázat ütemezése
A pályázat több lépcs/s, három szakaszból, fázisból áll, amelyek egymásra épülnek. A fázisok
célja, hogy segítse a pályázót abban, hogy az innováció egyre magasabb szintjére fejlessze tovább
K+F eredményét vagy ötletét, találmányát.
I. Projektfejlesztési fázis (id tartam: max. 3 hónap)
Ebben a fázisban a sikeresen pályázó természetes személy feladata az ötlet megvalósíthatóságát
alátámasztó K+F munka mellett az, hogy részletes kutatási tervet dolgozzon ki
továbbfejlesztésére, valamint amennyiben az ötlet még nincs jogi védelem alatt, elvégezze a
szellemi tulajdon jogi védelem alá helyezéséhez szükséges m6szaki, szakmai, jogi munkálatokat.
A K+F feladatok végrehajtásába célszer6 küls/ szakembereket és olyan intézményeket bevonni,
amelyek járatosak az adott tevékenység támogatásában.
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II. K+F fázis (id tartam: min. 6 – max. 12 hónap)
A második fázisban a pályázó természetes személynek olyan szintre kell továbbfejlesztenie
kutatási eredményét, hogy a technológiai leírás alapján világosan megítélhet/vé váljon annak
üzleti hasznosíthatósága. Az egyik fontos cél ebben a szakaszban, hogy a kutatások olyan K+F
eredményekre és jogi védelem alá helyezhet/ szellemi tulajdonra (pl. szabadalom) vezessenek,
amelyekre a projekt folytatása esetén vállalkozást (gazdasági társaságot) lehet alapítani, vagy
amelyek üzleti hasznosításába vállalkozást lehet bevonni. A pályázónak ebben a fázisban
megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenie, melyben be kell mutatnia a kifejleszteni kívánt
termék hazai és külföldi piaci értékesítési lehet/ségeit is.
III. Fejlesztési fázis (max. 12 hónap)
Ebben a fázisban a pályázó vállalkozás K+F tevékenységének célja a prototípus el/állítása, a
termék kísérleti gyártása, a kifejlesztett technológia vagy szolgáltatás kísérleti üzemi kipróbálása.
A próbagyártáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzését a pályázónak saját forrásból
kell megoldania. A pályázónak a fejlesztés alatt lév/ prototípus gazdasági hasznosítására
vonatkozó üzleti tervét is el kell készítenie.
Az els/ fázist követ/ szakaszokba akkor juthat a pályázó, ha
• a KPI teljesítettnek fogadja el az el/z/ fázisban vállalt feladatokat,
• a Bíráló Bizottság javasolja a projekt folytatását,
• a benyújtott projektjavaslat és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az NKTH elnöke a
további támogatásról dönt.
A projektjavaslat beadásának nem feltétele tudományos fokozat megléte, de a projekt
megvalósításában résztvev/ személyeknek és szervezeteknek rendelkezniük kell olyan tudással,
tapasztalattal és infrastruktúrával, amely biztosítja a projektben kit6zött feladatok eredményes
végrehajtását. A pályázó a megvalósítás mindhárom fázisába bevonhat alvállalkozókat,
vásárolhat szolgáltatásokat.
A projekt megvalósítása kezd/dhet az I. vagy a II. fázissal. A pályázóknak minden fázisra különkülön pályázatot kell benyújtani az innovációs projekt adott fázisban megvalósítani kívánt
munka- és költségtervével. A projektjavaslathoz (ha van) mellékelni kell a jogi védelem, ill. a
szabadalmi bejelentés dokumentumának másolatát. Amennyiben a III. fázisban hasznosításra a
természetes személy már meglév/ vállalkozást von be, a vállalkozás el/z/ két évi gazdálkodását
bemutató, a cégbírósághoz benyújtott egyszer6sített éves beszámoló másolatát, és azt a
megállapodást/szerz/dést, mely a természetes személy és a vállalkozás közötti jogviszonyt, a
kutatás-fejlesztési feladat megvalósításában viselt feladataikat, felel/sségüket, a tulajdonjogról
szóló megállapodást szabályozza.
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3. A támogatás forrása, összege
A projektjavaslatok támogatására az NKTH 1400 millió Ft-ot biztosít a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap terhére.

4. A támogatásban részesül! projektjavaslatok várható száma
A támogatott projektjavaslatok várható száma az egyes fázisokban:
• I. fázis:
20 db
• II. fázis:
10 db
• III. fázis:
5db.

5. A pályázók köre
A pályázat I. és II. fázisában természetes személyek vehetnek részt. Projektjavaslatot
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkez/ természetes személyek nyújthatnak be.
A pályázó természetes személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a projektjavaslat alapjául
szolgáló K+F eredmény vagy ötlet saját munkájának az eredménye, annak kizárólagos
tulajdonosa. Ha a kutatási eredmény vagy ötlet több személy munkájának eredménye, vagy
szellemi tulajdona, akkor a pályázónak meg kell szereznie és a projektjavaslatához csatolnia kell
a többi személy hozzájárulását a szellemi tulajdonnak a projektjavaslatban való felhasználásához,
ill. a projektjavaslat benyújtásához.
A pályázat III. fázisában a projektek folytatása csak úgy lehetséges, ha a természetes személy
belföldi székhely6, jogi személyiséggel rendelkez/ gazdasági társaságot hoz létre, vagy ilyen
vállalkozást von be a termék kifejlesztésébe és hasznosításába. A III. fázisban ezen vállalkozás a
pályázó.

6. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítend/ támogatás. A támogatás lehetséges maximális
id/tartama fázisonként:
• I. fázis:
3 hónap
• II. fázis:
6-12 hónap
• III. fázis:
12 hónap

7. A támogatás mértéke
Az elnyerhet/ támogatások összege a pályázat egyes fázisaiban:
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•
•
•

I. fázis:
II. fázis:
III. fázis:

max. 5 millió Ft.
max. 25 millió Ft.
min.100 millió Ft

Az els/ két fázisban a pályázó természetes személynek nem kell önrészt biztosítania a feladatok
végrehajtásához.
A harmadik fázisban a pályázó vállalkozások támogatás intenzitását a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap kezelésér/l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
melléklete 2. pontjának ab), ac), és b) pontjaiban foglaltak határozzák meg.
A pályázók indokolt esetben el/leget igényelhetnek a támogatásból. A támogatási összeg utolsó
10%-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható. Az el/leg
folyósításáról a támogatási szerz/dés rendelkezik.

8. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban aki/ amely
I-II. fázisban
• nem csatolja a K+F eredmény eredetét, tulajdonjogát igazoló nyilatkozato(ka)t,
megállapodásokat,
• 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
III.fázisban
• cs/deljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
• 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
• az Alappal, ill. az Atv.16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)el/irányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettsége van,
• az Alap, valamint az Atv 16. § (2) bekezdésében megjelölt (cél)el/irányzatok terhére
korábban kiírt pályázati felhívásokra benyújtott pályázataiban valótlan vagy megtéveszt/
adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerz/dést - neki felróható
okból - maradéktalanul nem teljesítette.

9. Támogatható tevékenységek
A kutatás-fejlesztési feladat részeként támogatható tevékenységek a pályázat egyes fázisaiban:
• alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, technológiai innováció, technológia-transzfer (I,
II, III)
• K+F és innovációs szolgáltatások igénybevétele (I, II, III)
• szellemi tulajdonvédelem (szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi
bejelentés) (I, II)
• kutatás-fejlesztési
és
innovációs
tevékenységet
megalapozó
elemzések,
megvalósíthatósági tanulmány, kutatási terv készítése (I, II, III)
• piackutatás, üzleti-, marketing terv készítése, (II, III)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

jogi és iparjogvédelmi tanácsadás igénybevétele (I, II, III)
könyvel/i, adószakért/i tevékenység igénybevétele (I, II, III)
részvétel szakmai rendezvényeken, a K+F eredmények és a kifejlesztett termékek
bemutatása (I, II, III)
nemzetközi tudományos és innovációs együttm6ködés, tapasztalatcsere (I, II, III)
vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele (II, III),
prototípus és kísérleti rendszerek kifejlesztése (II, III),
kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése,
bérlése (II, III)
a prototípus kísérleti gyártásának és üzleti hasznosításának el/készítése, kísérleti,
demonstrációs üzem, a próbagyártáshoz szükséges berendezések bérlése (III),
immateriális javak (szoftver) beszerzése (I, II, III).

10. Elszámolható költségek
Személyi juttatások, a projekt munkálataiban részt vev/ személyek részére kifizetett személyi
jelleg6 ráfordítások a számvitelr/l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény)
79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint.
Bérjárulékok a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a
munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetend/
összeg, amelyet a személyi jelleg6 ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján
állapítanak meg, függetlenül azok elnevezését/l, a számviteli törvény 79.§ (4) bekezdésében
foglaltak szerint:
Küls/ megbízásként kizárólag a projekthez igénybe vett szolgáltatások (alvállalkozói
megbízások, mérések, vizsgálatok, konzultációk, tanácsadások, min/sítések, szakért/i
szolgáltatások, stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerint.
Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése szerinti költségek
(anyagfelhasználás költségei, a fejlesztéshez szorosan kapcsoló rendezvényeken való részvétel,
stb.) és a ténylegesen felmerül/ általános költségek (rezsihányad, kommunikációs költségek, stb.)
a projekt összköltségének maximum 5%-ig számolhatók el.
Immateriális javak (szoftver) bekerülési értékének a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint
részét képez/ tételek. A számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési
értéke – támogatási szempontból- csak akkor vehet/ figyelembe, ha azokat a pályázó más
szervezett/l vásárolta.
Tárgyi eszköz beszerzésként a projekthez szükséges eszközök, berendezések, m6szerek
beszerzésének költségei a számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint.
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11. A projektjavaslatok értékelése, kiválasztási szempontok
Az elbírálás során el/nyben részesül az a projektjavaslat
• amelynek tárgya szabadalommal védett,
• amely 35 év alatti fiatal kutató egyéni tudományos eredményén vagy ötletén, találmányán
alapul.
A bírálati szempontok a következ/k:
I. fázis
•
A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkit6zéseihez.
•
A projektjavaslat szakmai tartalma, jelent/sége, újdonsága.
•
A projektjavaslat alapjául szolgáló K+F eredmény, találmány jogi védettsége.
•
A K+F eredmény, találmány gyakorlati megvalósításának, termékké fejlesztésének az
esélye.
•
A kifejleszteni kívánt termékben rejl/ üzleti lehet/ségek, a nyereséges üzleti hasznosítás
valószín6sége.
•
A pályázó alkalmassága a projekt vezetésére, a tervezett K+F és egyéb feladatok
végrehajtásában résztvev/ személyek és szervezetek szakmai felkészültsége, alkalmassága.
•
A tervezett költségek realitása, megalapozottsága.
II. fázis
•
Az I. fázis szakmai eredményének (ha van) színvonala.
•
A munkaterv kidolgozottsága, megvalósíthatósága. A K+F eredmény, találmány gyakorlati
megvalósításának, termékké fejlesztésének az esélye.
•
A pályázó alkalmassága a projekt vezetésére, a tervezett K+F és egyéb feladatok
végrehajtásában résztvev/ személyek és szervezetek szakmai felkészültsége, alkalmassága.
•
A tervezett költségek realitása, megalapozottsága.
Amennyiben a természetes személy csak a második fázisban pályázik, a projekt egészére
vonatkozó szempontok szerinti értékelésre is sor kerül (lásd I. fázis).
III. fázis
•
A második fázisban elért K+F eredmények szakmai színvonala.
•
A munkaterv kidolgozottsága, megvalósíthatósága.
•
A K+F eredmény, találmány gyakorlati megvalósításának, termékké fejlesztésének az
esélye.
•
A tervezett költségek realitása, megalapozottsága.
•
A pályázó, ill. bevont vállalkozás alkalmassága a projekt végrehajtására. A tervezett K+F
és egyéb feladatok végrehajtásában résztvev/ személyek és szervezetek szakmai
felkészültsége, alkalmassága.
•
A kifejlesztend/ termék piaci lehet/ségei itthon és külföldön, a kidolgozott
megvalósíthatósági tanulmány alapján.
•
A K+F eredmény vagy találmány kidolgozottságának mértéke a gyakorlati megvalósítás
szempontjából, a prototípus létrehozásának esélye.
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A benyújtott projektjavaslatok értékelését fázisonként független szakért/kb/l álló Bíráló
Bizottság végzi. A Bíráló Bizottság min/síti és rangsorolja a projektjavaslatokat, majd a
rendelkezésre álló forrás ismeretében döntési javaslatot készít. A projektjavaslatok támogatásáról
a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével az NKTH elnöke dönt.

12. A célok számszer/sítésére használt mutatószámok (indikátorok)
A projekt végrehajtása és fenntartása során a támogatási szerz/désben rögzített módon és
gyakorisággal a kedvezményezett/l a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
az alábbi adatokat kéri:
•
a támogatásban részesített projektjavaslat segítségével kifejlesztett új termékek,
technológiák és szolgáltatások száma;
•
a projekt által közvetlenül létrehozott és közvetve generált új munkahelyek száma;
•
a K+F eredmény, innovatív ötlet hasznosítása révén elért gazdasági eredmény (bevétel
nagysága);
•
a projekt keretében megszületett találmányok, benyújtott és bejegyzett szabadalmak száma;
•
a projekt által generált külföldi t/kebefektetések összege.
Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat
szolgálnak, el/segítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.

13. A projektjavaslatok benyújtásának helye, módja, határideje
A Pályázati útmutató szerint összeállított pályázati csomagot – amely tartalmazza a
projektjavaslatot magyar nyelven 1 eredeti és 3 másolati példányban, és a CD-mellékletet 1
példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következ/ címre kell
eljuttatni:

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest Neumann János u. 1/C, recepció.
A projektjavaslatot postai úton az alábbi címre kell elküldeni:

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1519 Budapest, Pf. 558.
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázati kiírás bet6jeles azonosítóját (5LET2005) és a
projektjavaslat nyolc karakteres azonosítóját (pályázati 6rlap 11a mez/je).

Beadási határid!: 2005. november 21.
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A pályázat második és harmadik fázisára a projektjavaslat benyújtása folyamatos. Az els/,
ill. a második fázis elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolóitól számított egy hónapon belül
kell a pályázónak a következ/ fázisra vonatkozó projektjavaslatát benyújtania.
A kitöltött pályázati /rlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2005@kutatas.hu> címre.
A pályázati felhívás és útmutató, a pályázati 6rlap, valamint a pályázat beadásához szükséges
egyéb dokumentumok az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes honlapjain érhet/k el:
http://www.nkth.gov.hu; http://www.kutatas.hu
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató, valamint az 6rlapok, ezek együttesen
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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