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Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatások támogatására
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
A támogatás célja
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) stratégiai céljaival összhangban, az NKTH és az OTKA
Bizottság közös stratégia és finanszírozás alapján, újabb források bevonásával, olyan alapkutatási projektek
megvalósítását támogatja, amelyek gazdasági hasznosításra alkalmas célkitőzéseket fogalmaznak meg és
eredményei várhatóan megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, valamint innovációt.
A támogatás forrása és összege
A pályázat teljes futamidejére a támogatási összeg: 2 100 millió Ft, azaz Kettımilliárd-egyszázmillió forint.
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében az Alap terhére az NKTH 1 400 millió Ft-ot biztosít, a további
700 millió Ft-ot pedig az OTKA költségvetése biztosítja. A program keretében 2007-re tervezett támogatás
700 millió forint.
A pályamővek várható száma:
A beérkezı pályamővek várható száma: 700-800 db
A támogatott projektjavaslatok várható száma: 100-150 db
A támogatásra jogosultak köre
A támogatásra való jogosultság feltételei:
− a pályázó az OTKA Bizottság által 2006. május 5-i beadási határidıvel meghirdetett ’Alapkutatások
támogatása’ pályázatán részt vett, a Mőszaki- és Természettudományok, valamint az Élettudományok
területén nyújtott be projektjavaslatot, amelynél a projektjavaslat teljes futamidejére igényelt
támogatás minimum 10 millió forint volt, és a pályamővet az OTKA befogadta;
− a projektjavaslat szakmai vezetıje (vezetı kutatója) magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik;
− a projektet befogadó intézmény költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkezı
intézménye, illetve belföldi székhelyő, jogi személyiséggel rendelkezı és piacbefolyásoló
tevékenységet nem végzı non-profit szervezet.
Pályázni az OTKA Irodához korábban benyújtott projektjavaslatok nyilatkozattal történı megerısítésével
lehet.
Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:
− a jelen pályázat kihirdetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban
Alap) vagy az Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban Atv.) 16. §.-ának (2)
bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályamőben valótlan
vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve a támogatásai szerzıdést – neki felróható okból –
maradéktalanul nem teljesítette;
− az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) elıirányzatokkal szemben 60 napot
meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik;
− lejárt köztartozása van.

Támogatható tevékenységek
Alapkutatás.
Elszámolható költségek
A 2006-os OTKA pályázati kiírásban meghatározattak szerint. A projekt végrehajtásához saját forrás
bevonása nem szükséges. Saját forrás a pályázati jelentkezési nyilatkozat postai feladásának napjától,
támogatás pedig a döntés napjától számolható el.
A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje: min. 2 év és max. 4 év.
A támogatás mértéke

A projektenként igényelhetı támogatás minimális összege 10 millió Ft, maximális értékét az OTKA
Bizottság 2006. évi ’Alapkutatások támogatása’ pályázati kiírás határozza meg. Az alapkutatási
tevékenység 100% -ban támogatható.
Az elbírálási és kiválasztási szempontok
A beérkezett pályamővek elıszőrését az OTKA Bizottság végzi az OTKA 2006. évi pályázati kiírásnál
meghatározottak szerint, majd a gazdaságban való hasznosulást vizsgálja, és rangsort állít fel az alábbi
szempontok figyelembevételével:
• a kutatási eredmények várható gyakorlati hasznosítása (pl. szabadalom, hasznosítási terv, az
innovációs lánc végig vitele, stb.),
• nemzetközi együttmőködés keretében végzett kutatás,
• hazai kooperációban végzett kutatás,
• fiatal kutatók, kutató csoportok, és fiatal kutatók által kialakított kutatási egységek támogatása.
Az értékelési eljárást követıen, a támogatandó projektekrıl az OTKA Bizottság döntési javaslatot készít. Az
NKTH elnöke általi elıterjesztés alapján a pályamővek támogatásáról a gazdasági és közlekedési miniszter
dönt.
A támogatási szerzıdés
A nyertesekkel a KPI és az OTKA Iroda közösen köt támogatási szerzıdést a vonatkozó jogszabályok

rendelkezései szerint. A szerzıdés megkötésére, a teljesítésre és a szerzıdés megszegésének
szankcióira a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rend. rendelkezései irányadók.
A pályázati jelentkezési nyilatkozat benyújtásának helye, módja, határideje
A ’Pályázati jelentkezés az NKTH-OTKA Alapkutatási Program felhívására’ nyilatkozatot egy nyomtatott és
egy elektronikus példányban kell eljuttatni az OTKA Irodába. A nyomtatott példányt, eredeti
aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, ajánlott postai küldeményként, legkésıbb
2007. május 18-i dátumú postabélyegzıvel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289.). A
küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA-A07 PROGRAM. A pályázati nyilatkozat feladását
igazoló postai szelvényt kérjük megırizni. Az aláírt pályázati nyilatkozatot PDF file-ban, (a file neve az
OTKA nyilvántartási száma legyen) csatolt file-ként - szintén 2007. május 18-ig - kell az
nkth-otka-palyazat@otka.hu címre elektronikusan megküldeni. A határidın túl feladott, illetve az
elektronikusan nem vagy késve benyújtott, valamint a formailag nem megfelelı pályázati jelentkezési
nyilatkozatot benyújtók pályamőveinek értékelésére nem kerül sor.
A pályamővek elbírálása várhatóan 2007. május végéig megtörténik, döntés júniusban várható.
Az OTKA-A07 Program nyertes projektjeinek várható indulási idıpontja: 2007. július 1.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a ’Pályázati jelentkezés az NKTH-OTKA közös
Alapkutatási Program felhívására’ nyilatkozat, ezek együtt tartalmazzák a pályázathoz szükséges
összes feltételt.
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