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I. A támogatás célja
A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja
elısegíteni korszerő technológiák területein végzett középtávú felhasználás orientált stratégiai
kutatás-fejlesztéssel. Célja az innováció ösztönzése a magyar K+F stratégiai szempontok
figyelembevételével.
A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelmő, világos célkitőzéssel 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 erısödéséhez és hosszú távú kutatás-fejlesztési
stratégiai céljainak eléréséhez,
− a vállalkozások és a K+F szféra együttmőködésének erısödésével a gazdasági-társadalmi
kihívások komplex megoldásához,
− a gazdaság versenyképességének növeléséhez: versenyképes termékek és szolgáltatások
kifejlesztéséhez,
− a tudásintenzív és emberközpontú munkahelyek teremtéséhez,
− az EU 7. Keretprogramjára való magyar felkészüléshez.
A gazdasági és társadalmi kihívások K+F megoldásaira a program négy alprogram keretében nyújt
lehetıséget projektjavaslatok benyújtására.
1.

Egészséges ember

2.

Versenyképes ipar

3.

Versenyképes agrárium

4.

Élhetı, fenntartható környezet

II. A támogatás forrása és összege
A Pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a
továbbiakban Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 8 milliárd Ft-ot biztosít.

III. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma
A támogatott pályamővek várható száma: 18-30 db.

IV. A támogatásra jogosultak köre
A pályázat minden alprogramja esetében támogatásra jogosult bármely belföldi székhelyő, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı
− jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság, szövetkezet,
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− piacbefolyásoló tevékenységet nem végzı, jogi személyiséggel rendelkezı non-profit
szervezet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkezı
intézménye,
azzal a feltétellel, hogy a 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.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb 6 lehet, és a konzorciumvezetı intézmény csak vállalkozás
lehet.

V. Támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza
nem térítendı támogatás).
A megvalósítandó projekt futamideje minimum 12, maximum 36 hónapra tervezhetı.

VI. A támogatás mértéke
Mind a négy alprogram esetében az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás a projekt teljes
futamidejére min. 200, max. 800 millió Ft lehet.
A pályázóknak – a tevékenység jellegétıl és a pályázó szervezeti formájától függı mértékben – a
projekt költségéhez saját forrást kell hozzátenniük.
VI. 1. A támogatás maximuma minden alprogram esetében pályázónként:
1. Kis- és középvállalkozások esetén: a a támogatás maximumát minden alprogram esetében
pályázónként a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra
történı kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló Bizottsági 364/2004/EK bizottsági
rendelet (HL L 63., 2004. 02. 28.) határozza meg.
A projekt elszámolható költségei alapján számított bruttó támogatási intenzitás
a) 100% alapkutatás esetén;
b) 60%ipari kutatás esetén;
c) 35% kísérleti fejlesztés esetén
A támogatási intenzitás ipari kutatás esetében legfeljebb 75%-os, kísérleti fejlesztés esetében pedig
50%-os bruttó támogatási intenzitásig növelhetı.
2. A kis- és középvállalkozásoknak nem minısülı vállalkozások csak saját forrással, támogatás
elnyerése nélkül vehetnek részt a pályázó konzorciumban vagy de minimis támogatásban
részesülhetnek. A de minimis támogatásra vonatkozó rendelkezéseket a Szerzıdés 87. és 88.
cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15 -i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28.) tartalmazza. Ennek értelmében
egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma - három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000
eurónak megfelelı forintösszeget. Bármely három pénzügyi év idıszakában a közúti szállítás
terén mőködı vállalkozás részére odaítélt csekély összegő támogatás összege nem haladhatja
meg a 100 000 eurónak megfelelı forintösszeget.
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3. Piacbefolyásoló tevékenységet nem végzı, jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezet,
költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkezı intézménye esetén: a támogatás nem minısül
az EK-Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre
megítélhetı támogatás 100% lehet.
Minden egyes projekt támogatásának min. 50%-át a konzorciumban résztvevı
vállalkozásoknak kell igényelniük.
Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben
az a normál mőködésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

VII. Támogatható tevékenységek
A projekt alapkutatás, ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti fejlesztés típusú
tevékenységeken keresztül valósítható meg.
A kutatás típusainak projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg, lehetséges értékei az
alapkutatás esetén rögzítettek, mely maximum 30% lehet. Feltétel, hogy alapkutatás önmagában
nem, csak a projekt részeként, az ipari (alkalmazott) kutatási és kísérleti fejlesztési
tevékenységgel összefüggésben támogatható.

VIII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A Pályázati Felhívás és Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot minden alprogram esetében
magyar (1 eredeti) és angol (1 eredeti), nyelven, egyenként összefőzve, vagy kötve zárt csomagban,
személyesen vagy futárszolgálaton keresztül kell benyújtani a következı címen:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
(Infopark „C” épület, Recepció)
A pályamő benyújtásának határideje:
Projektjavaslatok 2007. október 15. 16:00 óráig
nyújthatóak be.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Pályázati őrlap és annak kitöltési
útmutatója, valamint a pályamő beadásához szükséges egyéb dokumentumok és információk
elektronikusan letölthetık
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu),
vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról
(www.kpi.gov.hu),
vagy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról
(www.gkm.gov.hu ).
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A pályázatokkal kapcsolatban a következı telefonszámokon kérhetı 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 Őrlap a kitöltési
útmutatójával, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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