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Az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság elnökének egyetértésével,
a gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyása alapján,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), az OTKA Bizottság és
a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) pályázatot hirdet
az ’Alapkutatás humán-erıforrásának fejlesztése’ címmel

A támogatás célja
A pályázat célja jelenleg külföldön dolgozó, tudományos fokozattal rendelkezı kutatók
Magyarországon létrehozandó, élvonalbeli kutatási egységének támogatása; fiatal posztdoktorok
kutatómunkájának támogatása nemzetközileg kiemelkedı kutatóhelyeken; valamint posztdoktorok és
PhD hallgatók nagy nemzetközi kutatási berendezéseken végzett kutatómunkájának elısegítése. A
pályázat a mőszaki és természettudományok, valamint az élettudományok területén
alapkutatást végzı kutatók részére az alábbi három kategóriában kerül meghirdetésre:
A./

Külföldön dolgozó kutatók magyarországi kutatóegységének kialakítása nemzetközileg
elismert magyar kutatóhelyen; (OTKA-H07-A)

B./

Fiatal kutatók posztdoktori kutatómunkájának támogatása kiemelkedı hazai vagy
nemzetközi kutatóhelyeken; (OTKA-H07-B)

C./

Nagy nemzetközi kutatási berendezésekhez történı hozzáférés elısegítése
magyarországi kutatóhely PhD hallgatói és posztdoktorai részére (OTKA-H07-C).

A támogatás forrása és összege
A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A támogatás teljes keretösszege
400 millió Ft, amibıl az Alap költségvetését 2007-ben 300 millió forint terheli.
A támogatott projektek várható száma kategóriánként:

A./
B./
C./

2- 4 db
15-20 db
5-10 db

A támogatásra jogosultak köre
A./

Külföldön dolgozó kutatók magyarországi kutatóegységének kialakítása nemzetközileg
elismert magyar kutatóhelyen
A kutatóegység kialakítására azok a pályázat benyújtásakor már PhD fokozattal rendelkezı magyar
vagy külföldi állampolgárságú kutatók pályázhatnak, akik a pályázat benyújtását megelızı legalább
18 hónapban külföldön dolgoztak. A pályázatot a kutatóval közösen a jogi személyiséggel
rendelkezı, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı1, magyarországi székhelyő
közfinanszírozású2 fogadó kutatóhely3 (befogadó Intézmény) nyújtja be. A projekt keretében olyan
3 éves alapkutatások támogathatók, amelynek keretében a kutatók a fogadó intézménynél hosszabb
távra tervezett kutatást alapoznak meg.
1

ld.: a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályának (HL C
323; 2006.12.30.) 3. pontjában foglaltakat
2
Az Innovációs törvény alapján közfinanszírozású kutatóhely: „Kutatóhelynek minısülı költségvetési szervek és
közalapítványok, valamint az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı
közhasznú társaságok.”
3
Csak egy Intézményt lehet megnevezni! (konzorcium nem lehet)

B./

Fiatal kutatók posztdoktori kutatómunkájának támogatása kiemelkedı hazai vagy
nemzetközi kutatóhelyeken
Azok a PhD fokozattal rendelkezı, a pályázat benyújtásakor 40 évnél nem idısebb magyar
állampolgárságú kutatók pályázhatnak (a jogi személyiséggel rendelkezı, piacbefolyásoló gazdasági
tevékenységet nem végzı, magyarországi székhelyő közfinanszírozású kutatóhelyi intézményükkel
közösen), akik legfeljebb 10 éve szerezték meg tudományos fokozatukat és alapkutatási
tevékenységüket kiemelkedı hazai vagy nemzetközi kutatóhelyen vagy kiemelt nemzetközi
projekthez kapcsolódva kívánják végezni.
Nagy nemzetközi kutatási berendezésekhez történı hozzáférés elısegítése
magyarországi kutatóhely PhD hallgatói és posztdoktorai részére
A pályázó bármely jogi személyiséggel rendelkezı, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem
végzı, magyarországi székhelyő közfinanszírozású kutatóhely kutatócsoport vezetıje lehet, akinek
kutatócsoportjában dolgozó PhD hallgatók és posztdoktorok (kritériumait ld. B. pontban) az
EIROforum intézményeinél (CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL) szándékoznak 3
hónaptól 12 hónapig terjedı kutatásokat folytatni. A támogatás idıtartama 12 hónap.

C./

A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás.
A támogatás lehetséges idıtartama kategóriánként:

A támogatás mértéke
Pályamővenként elnyerhetı támogatás kategóriánként:

A./
B./
C./

3 év
1 év
1 év

A./
B./
C./

12 – 17 millió Ft/év
10 - 15 millió Ft
15 - 30 millió Ft

A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályamővet elektronikusan és két (1 eredetiben aláírt és 1 másolati) nyomtatott példányban
kell eljuttatni az OTKA Irodába. A pályamő elektronikus példányának véglegesítésére és az
intézményi elektronikus jóváhagyásra a határidı 2007. november 6. 24:00 óra. A kinyomtatott
pályamővet OTKA-H07-A esetén angol nyelven, az OTKA-H07-B és az OTKA-H07-C esetén
magyar nyelven a Pályázati Útmutató 14. fejezetében ismertetett Mellékletekkel együtt kell
beküldeni. A csomagra rá kell írni:
„OTKA-H07-A” vagy, „OTKA-H07-B”vagy, „OTKA-H07-C”
Postacím:
OTKA IRODA
1476 Bp. 100. Pf. 289.
Az összeállított pályázati csomagot ajánlott postai küldeményként, legkésıbb 2007. november
10-i dátumú postabélyegzıvel feladva kell beküldeni. A pályamő feladását igazoló postai szelvényt
kérjük megırizni.
A határidın túl feladott, illetve az elektronikusan nem vagy késve benyújtott pályamővek
értékelésére nem kerül sor.
A projektek várható kezdési idıpontja 2007. IV. negyedév.
A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató. Ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

