GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM 2008.
Az általunk kitöltött őrlapon az össz(emberév) rubrikában 10 szerepel, mégis hibát jelez
az őrlap.
Az őrlapon a 10 emberév azt jelenti, hogy a beírt FTE napok alapján 10 ember 1 év alatt
elvégzi a feladatot. Mivel a minimum projekt futamidı másfél év, ezért az útmutató elıírásai
szerint az ehhez tartozó minimális munkaidı ráfordítás 15 emberév. Ha pl. 3 éves a projekt,
akkor az össz(emberév) rubrikában minimum 30 emberévnek kell szerepelni ahhoz, hogy
megfeleljen az útmutatóban elıírtaknak (tehát így évente átlagban 10 fı dolgozik a projekten).
Hogy kapcsolódnak egymáshoz az alprogramok és a dedikált felhívások?
A dedikált felhívások függetlenek az alprogramoktól. A dedikált felhívások egy célzott
területre koncentrálnak és ezzel lehetıséget teremtenek arra, hogy az erre a területre pályázók
kizárólag egymással összehasonlítva mérettessenek meg, ne egy alprogramban több területrıl
beérkezı (lényegesen nagyobb számú) pályamővel.
A költségvetési kutatatóintézet, mekkora támogatásintenzitásban részesülhet maximum,
ha kísérleti- illetve ipari kutatásban is szerepet kíván vállalni, ebben az esetben is 100
%?
A pályázati útmutatóban a következı passzus vonatkozik a költségvetési kutatóintézetekre:
„Jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi
személyiséggel rendelkezı intézménye nem gazdasági tevékenysége esetén: a támogatás nem
minısül az EK-Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak,
így a részükre megítélhetı támogatás 100% lehet”
Ez alapján nem a kutatás típusától, hanem az általa a projektben végzett tevékenységtıl
(gazdasági vagy nem) függ a támogatási intenzitás. A lehet szó arra irányul, hogy 100%-ot
kap, de tehet hozzá saját forrást is, ám ez nem kötelezı.
Lehetséges, hogy konzorciumvezetı
költségvetési kutatóintézet végezze?

vállalkozásban

a

pályázat

menedzselését

Konzorciumvezetı intézmények mindenképpen vállalkozásnak kell lennie, de a projektvezetı
más konzorciumi tag alkalmazásában is állhat.
Le van-e korlátozva a konzorcium egészének támogatás intenzitása? Ha a vállalkozói partnerek
végzik az ipari részt a max. 80 %-al, és az Egyetem és a Kutatóintézet 100 %-al (kíséreti és
alap), ezek súlyozott átlaga nyilvánvalóan nagyobb lesz mint 80 %.

Az intenzitást mindig tagonként számoljuk. Projekt szinten nincs korlátozva a támogatás
intenzitása, azonban, elınyt élveznek azok a projektek, akik jelentıs saját forrást vonnak be a
projekt megvalósításához.
Nem egyértelmően lehet eldönteni, hogy a projektet mely alprogramra vagy dedikált
felhívásra lehet beadni, mit lehet tenni?
Ilyen esetben kérjük, küldjék el a projekt rövid összefoglalóját a technologia@nkth.gov.hu
címre és segítünk besorolni a pályamővet.
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Az un. dedikált tématerületekben érintett szakmai körre milyen "részben eltérı" pályázati
feltételek vonatkoznak? A dedikált felhívás azt jelenti, hogy a két alprogramba tartozóan csak a
dedikált tématerületekrıl lehet pályázatokat benyújtani?*

Jelenleg nincs eltérı feltétel, de lehet, hogy a következı meghirdetésnél lesz, ezért az
útmutatóban nyitva hagytuk a lehetıséget.
Az Útmutató 5. pontjában (a támogatás mértéke) az intenzitás további 15 százalékpontos
növelésére vonatkozó részében az a) és b) pontokban szereplı feltételek „együttes teljesítéséhez
kötött” a növelés lehetısége?

Vagy az a), vagy a b), vagy a c) feltételt kell teljesíteni. (az a) pont esetében egyszerre az aa)
és ab) feltételnek is teljesülnie kell, ugyanez vonatkozik a b) pontra is) Csak egyszer lehet
15%-kal növelni az intenzitást (max. 80%-ig)
Nagyvállalat az intenzitást az elızı feltételek teljesítése esetén ipari kutatásnál max. 65 %-ig,
kísérleti fejlesztésnél max. 40 %-ig növelheti?
Igen
Az eszközök amortizációs költségét (a teljes beszerzési értékük helyett) az őrlap Eszközök
sorába kell beírni?
Igen
Az élettudományi projektek esetében a klinikai kutatás elkezdéséhez szükséges etikai engedélyt
is a pályázati beadásakor kell bemutatni, vagy ez csak az elfogadott pályázatok esetében a
támogatási szerzıdés megkötésének feltétele?
Az élettudományi projektek esetében a klinikai kutatás elkezdéséhez szükséges etikai engedély
kérelmének igazolását kérjük benyújtani a pályázat beadásakor. A szerzıdéskötés feltétele az etikai
engedély bemutatása.
A beszámolási idıszakokra van-e valamilyen elvárás, tehát pl., hogy minden adott év szeptember
30-ig el kell számolni? (más NKTH-s programoknál ez így volt)
A beszámolási dátumra nincs elvárás, a projekt feladataihoz kell igazodni, mérföldkövenként várjuk az
elszámolást.
Az információs napon azt az információt kaptuk, hogy a szerzıdéskötések augusztusbanszeptemberben történnek meg. De ha a feladatok azt igénylik, hogy a konzorcium már 2008.
júliusában elkezdje a projektet, az okoz-e gondot, el tudjuk-e számolni a szerzıdéskötés elıtt
felmerült költségeket, különösen a személyi jellegő költségeket?
A saját forrást a beadástól, támogatást a döntés napjától lehet elszámolni. Júniusra tervezzük a döntést,
így pillanatnyilag reálisnak látszik a júliusi kezdés. A szerzıdés megkötése Önöktıl is függ, hogy
milyen gyorsan írják alá, illetve adják be az összes kért mellékletet.
A munkaterv hasznosítási terv részében kell-e megtérülési idıt számolni, és ha igen, akkor hány
év a javasolt megtérülési idı, és mik a megtérülési terv fı paraméterei?
Kérjük, számolják a megtérülést is, hogy az reálisan hány év múlva következik be.
A munkaterv kb. 25 oldalas részébe beleszámít-e a hasznosítási terv és a nyilvánossági terv?
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A hasznosítási és tájékoztatási terv beleszámít, a táblázatok viszont nem számítanak bele a kb. 25
oldalba.
Nonprofit akadémiai kutatóintézetként pályázva saját forrásnak számíthatja-e be a
munkatársak munkabérét?
A munkatársak projekt végrehajtására fordított munkaidejére vonatkozó dokumentált és kifizetett
munkabért és járulékait (amit természetesen nem számoltak el a támogatás terhére) el lehet számolni
saját forrásként. Kérjük, hogy a kollégák munkaköri leírásában szerepeljen, hogy munkaidejük hány
százalékát töltik a projekt végrehajtásával.
Amennyiben egy egyetem 2 tanszéke vesz részt egy konzorciumban úgy ık külön konzorciumi
tagként is szerepeltethetıek, vagy mivel egy intézmény részei, csak az egyetem lehet konzorciumi
tag?
Az egyetem tanszékei nem minısülnek önálló jogi személynek, így az egyetem csak egy konzorciumi
tagként pályázhat.
A közbeszerzésrıl esetleg telefonon lehet errıl valakitıl kérdezni Önöknél. A közbeszerzéssel
foglalkozók számára sem egyértelmő néha a törvény, és errıl a specifikus területrıl nagyon
keveseknek van határozott álláspontjuk.
A törvény szerint 8 millió forint feletti megrendelés esetén a támogatott projektben alkalmazni kell.
Érdemes megnézni a http://www.kozbeszerzes.hu/ honlapot, hátha ott kap választ a kérdéseire. Az
NKTH oldalán is talál a Közbeszerzés fül alatt egy rövid összefoglalót.
Önrész igazolása: Ez alatt azt értik hogy pl. bankkivonattal kell igazolni a teljes projektre
beállított önrészt? Vagy csak az elsı évhez szükségeset?
A pályázatban csak nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó biztosítani fogja a saját forrást, nyerés esetén
a szerzıdéskötéskor kell beadni az igazolásokat.
A projektben vásárolandó eszközöknek csak az értékcsökkenése számolható el? Ez azt jelenti,
ha a projekt elején veszünk pl. 1Mft-ért informatikai eszközt (ennek 3 éves écs leírása van) és
mondjuk a projekt is 3 éves, akkor azt az egy számlát fogom háromszor elszámolni? Mi a
helyzet ha rövidebb a projekt mint az écs leírás? Akkor nem számolhatom el az eszközt teljes
mértékben?
Az értékcsökkenést a használat arányában lehet elszámolni, ha a projekt futamideje alatt az újonnan
vett eszköz teljesen amortizálódik és az eszközt kizárólag és folyamatosan a projektben használták,
akkor fokozatosan (munkaszakaszonként) ütemezve el lehet számolni az amortizációját (ez esetben a
teljes összeget). Ha a projekt rövidebb, akkor természetesen csak a projekt idıtartamára vonatkozó
értékcsökkentés részt lehet elszámolni.
Végezhet-e munkát egy adott projekten belül valamelyik konzorciumi tag alkalmazottja
(közalkalmazott) megbízással egy másik konzorciumi tagnál?
Közalkalmazott vállalhat a közalkalmazotti törvény betartásával megbízást más szervezetnél.
Mindenképpen kell számára megbízási szerzıdés arról, hogy mit, mennyi ideig és mennyi pénzért
csinál.
Természetesen ugyanazt a feladatot nem lehet két konzorciumi tagnál elszámolni, így az egyik
konzorciumi tag alkalmazottja csak akkor dolgozhat a másik konzorciumi tagnál, ha nincs átfedés a
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munkában. Szerencsés lenne viszont úgy megosztani a konzorciumon belül a feladatokat, minden tag a
saját alkalmazottait foglalkoztassa.
Elszámolható-e a projekt eredményeit bemutató hazai és nemzetközi konferenciákon való
részvétel költsége a 4. táblázatban megjelölt indikátor mutatószámok arányában? Ha igen, hol
számolható el ez a költség: a tájékoztatási költségekben (2%) vagy ezen kívüli személyi/dologi
keretben?
Konferencia költségét a tájékoztatási költségek között kell elszámolni. A tájékoztatási költségeket a
mőködési költségekbıl kell számolni.
Amennyiben a tervezett konzorciumban áfa levonására jogosult és áfa levonására nem jogosult
tagok is részt vesznek majd, akkor ebben az esetben hogyan kell kiszámítani az összköltséget?
Az áfa levonására jogosult konzorciumi tag esetében a reá esı költségeket nettó értéken, míg az áfa
levonására nem jogosult tag esetében pedig bruttó értén kell figyelembe venni az összköltség
meghatározásakor.
Amennyiben a konzorciumban kht/nonprofit gt. is részt vesz, amely csak kiegészítı
tevékenységként, vagy egyáltalán nem folytat vállalkozási tevékenységet, 50%-os szabály
szempontjából a támogatását a vállalkozások vagy a nonprofit kutatóhelyek oldalához kell
számítani? Kell-e önerıvel rendelkeznie?
A non profit szervezet csak másodlagos tevékenységként végez gazdasági tevékenységet, ezért nem
vezethet konzorciumot és a támogatása sem számít bele a projekt össztámogatásából a vállalkozások
számára elvárt 50% feletti összegbe. Ha a non profit szervezet gazdasági tevékenységet folytat a
projektben, akkor vállalnia kell saját forrást, de ekkor sem számít bele a támogatása az 50%-ba.
A konzorciumvezetı vállalkozásnak, vagy valamennyi, a konzorciumban szereplı
vállalkozásnak együttesen kell vállalni a támogatás 50%-ának felhasználását? (útmutató, 5. pont
vége)
Az összes vállalkozásnak együtt kell vállalnia az 50%-ot.
Kívánalom-e a benchmarking elemzés készítése? Cash-flow-nál milyen idıbeni bontásban
kérik?
Benchmarking nem elıírás az útmutatóban. Projekt zárása után 3-5 évvel lenne érdekes, hogy milyen
hasznosítás várható. Cash flowt éves bontásban kérjük.
Elfogadható-e, ha a projekt sikere esetén további FP7 vagy hazai pályázati támogatás
lehetıségével is kalkulálunk?
Lehet további támogatással is számolni.
A posztdoktorokra és a pályakezdı, fiatal kutatókra vonatkozó életkori és végzettségbeli
megkötések nem tisztázottak a pályázati útmutatóban.
Van-e valamilyen standard kikötés, aminek eleget kell tennie a projektben résztvevı
posztdoktoroknak/fiatal kutatóknak az évi 50 munkanapon túlmenıen?
156/1997 Korm. rendelet szól a posztdoktorokról (erre van utalás az útmutatóban), fiatal kutató alatt a
max. 35 éves kutatókat értjük. Csak azt írjuk elı, hogy három fı esetén évi 50 napot dolgozzanak, de
ha több fıt foglalkoztat, akkor egy fıre kevesebb idı is juthat, csak meglegyen az összidıtartam.
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A költségvetés összeállításakor van-e valamilyen százalékos kikötés a felhalmozási költségekre és
az immateriális javakra, illetıleg lehetıség van-e az egyes költségnemenkénti átcsoportosításra,
és ha igen, mekkora ennek a százalékos mértéke?
Nincs százalékos kikötés, de beszerzés nem számolható el csak amortizáció. A szerzıdésben a
munkaszakaszon belül a költségnemek között 25%-os átcsoportosítási lehetıség lesz.
A pályázati útmutató szerint (10. oldal) a koordinációs illetve a tájékoztatási költségek összege
projektszinten a támogatási összeg max. 2 %-a lehet, és az útmutató 13. oldala alapján ezen
költségeket csak a támogatásnál kell beírni.
Ez azt jelenti, hogy saját forrásból ezt nem lehet kiegészíteni, tehát az erre fordított összeg a
támogatási összeg arányában limitált, és 100%-ban a támogatás terhére történik?
A koordinációs és tájékoztatási költségeket kérjük kizárólag a támogatás terhére elszámolni.
Az üzleti tervet konzorciumi szinten, konzorciumi tagonként vagy csak a vállalkozásoknak kell
elkészíteni?
Az üzleti tervet konzorciumi szinten kérjük benyújtani.
A pályázat támogatja a határon átnyúló, azaz a K+F tevékenységet legalább két különbözı
tagállamban folytató projekteket. Ugyanakkor a 3. pont szerint a pályázni hazai szervezetek
jogosultak, továbbá pályázhat még külföldi székhelyő vállalkozás hazai fióktelepe.
Amennyiben cégünk – többek között – egy külföldi székhelyő kutatóközponttal közösen kíván
pályázni, milyen formában vonhatjuk be a külföldi céget?
Tekintettel arra, hogy hazai pénzre pályáznak, a jogszabály alapján csak az útmutatónak megfelelı
pályázókat támogathatjuk, tehát egy magyarországi fióktelep nélküli külföldi cég nem kaphat
támogatást.
A külföldi cég együttmőködhet a magyar partnerrel, de a külföldi partnernek egyértelmően kutatási
tevékenységet kell végeznie és együtt kell dolgoznia a magyar féllel. Az őrlapon a külföldi partner ne
szerepeljen és ne legyen alvállalkozó sem a projektben. A munkatervben le kell írni, hogy az általunk
támogatandó projektben milyen feladatot végeznek a magyar kedvezményezettek (ezt kell a
táblázatokban is szerepeltetni, hiszen számunkra ez lesz a támogatandó projekt), de a szöveges részben
be kell mutatni azt is, hogy milyen feladatot végez a külföldi fél és ebbıl a bírálóknak meg kell
tudniuk állapítani, hogy tényleges együttmőködés zajlik-e. A szakmai beszámolókban majd le kell írni
a külföldi fél által végzett tevékenységeket is. Ha a külföldi fél mégsem végzi el a pályázatban leírt
munkát, akkor természetesen a két különbözı tagállamban folyó munkára kapott intenzitásnövelést
sem tudjuk figyelembe venni, így a magyar vállalkozások támogatása csökkentésre kerül.
Akkor tudjuk elfogadni a pályázatban a támogatási intenzitás ezen az alapon történı emelését, ha a
pályázatban a külföldi partner aláír egy külön szándéknyilatkozatot, hogy nyertes projekt esetén
vállalja a ráesı, munkatervben bemutatott feladatok elvégzését.
Hány mutatóban kell/érdemes célértékeket vállalni (útmutató 1.4, 4. táblázat)?
Önökre van bízva, az elıírtakat viszont kötelezı vállalni.
Non-profit Kft-ként szeretnénk beadni a pályázatunkat. Ez a jogi forma non profit
kutatóhelynek minısül, vagy vállalkozásnak? Tehát lehet egy non profit Kft konzorciumvezetı?
Ha nem, akkor kell keresnünk egy for profit vállalkozást?
Non profit kutatóhely nem lehet konzorciumvezetı, mert csak olyan vállalkozás lehet
konzorciumvezetı, amelyik elsıdleges tevékenységként gazdasági tevékenységet végez.
Igen, keresni kell egy for profit vállalkozást.
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Induló vállalkozás, tehát lezárt üzleti évvel nem rendelkezı vállalkozás pályázhat-e?
Igen, bejegyzettnek kell lennie, de lehet induló is.
A pályázati Útmutató II. pont alatt az 1.7 alpont 5. sz. táblázat. A projektben dolgozó kutatófejlesztık összesített munkaideje legalább annyi legyen, mintha a projekten 10 kutató-fejlesztı
dolgozna teljes munkaidıben. A táblázat illetve a 10 kutató-fejlesztı egy évre vonatkozik, vagy a
projekt teljes idıtartamára? Teljes idıtartamra vonatkozik szükséges-e, hogy minden évben
jelen legyen ez a létszám, vagy az egyes munkaszakaszok eltérı munkaterhelésének megfelelıen
lehet ezt is beosztani?
Az a lényeg, hogy a teljes futamidıre elosztva meglegyen a 10 fı, mintha folyamatosan legalább 10 fı
dolgozna.
Az elızı év gazdálkodásának bemutatásakor melyik kettı évre gondol, lezárt évre, mert az
jelen esetben 2005 és 2006?
Arra a legutolsó két évre, amirıl adataik vannak. Elvileg már 2007-es adatoknak is kellene lenniük.
Nem általunk szervett konferenciákon való részvétel (részvételi díj) beépíthetı a tájékoztatási
tervbe?
A tájékoztatási költség arra vonatkozik, amikor Önök terjesztik a projekt eredményeit (tehát a
projektrıl elıadnak a konferencián). Természetesen részt vehetnek konferenciákon, de ezek költségeit
ne a tájékoztatási keret terhére számolják el.
Projekttábla készítése minden résztvevı cégnél kötelezı elem?
Azoknál a szervezeteknél, ahol ez releváns.
A támogatásra jogosultak körében mit jelent pontosabban a "külföldi székhelyő vállalkozások
magyarországi fióktelepei" meghatározás. Egy magyarországi képviselet, vagy iroda megfelel-e
ennek a feltételnek?
Csak fióktelepként bejegyzett szervezet pályázat.
A projekt koordinációjával meg lehet-e bízni alvállalkozót? Ha igen, van-e megkötés arra
vonatkozóan, hogy az alvállalkozó vállalkozás vagy non-profit szervezet?
Ha igen, akkor ezt a költséget a koordinációs költségek vagy a dologi kiadások között kell
feltüntetni? A koordináció alatt ebben az esetben nem a projektvezetést értjük (azt tudjuk, hogy
azt csak vállalkozás csinálhatja), hanem az adminisztratív folyamatok elvégzését, a konzorciumi
tagok egymás közötti koordinációját értjük.
A projekt koordinációját konzorciumi tagnak kell végeznie (ez nemcsak adminisztrációs feladat),
optimális esetben a koordinációt a konzorciumvezetı vállalkozás végzi.
A nyilvánosság tájékoztatása, elért eredmények elterjesztése költséggel kapcsolatban ugyanez a
kérdésünk, tehát annak egy részével vagy egészével (pl. workshopok szervezése) meg lehet-e
bízni alvállalkozót? Ha igen, hol kell feltüntetni ezeket az alvállalkozói költségeket?
Konferenciaszervezéssel meg lehet bízni alvállalkozót (külsı megbízásként) és ebben az esetben ez a
költség a tájékoztatási költségek között szerepel.
Kell-e igazolni, és ha igen, mi az elvárt igazolási módja a projekt monitoring mutatóinál felsorolt
„A projektbe bevont egyéb forrás (pl. kockázati tıke, bankhitel, stb)” igazolásának
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a pályázat benyújtásakor illetve nyertes pályázat esetén elszámoláskor? Konkrétan a kockázati
tıkénél?
Ha a projekt során (a projekt végéig) bevonnak kockázati tıkét, akkor az errıl szóló megállapodást
kell majd bemutatni annál a munkaszakasznál, ahol a tıkebevonás megtörtént. A pályázatban csak
jelezni kell az indikátoroknál, hogy vállalnak tıkebevonást.
A projektbe bevont egyéb forrást/többlet saját forrást a projekt elszámolható összköltségébe
bele kell-e számítani?
Igen, a saját és egyéb forrás beleszámít az összköltségbe.
Indulhat vállalkozás egyedül is, vagy kötelezı konzorciumban pályázni?
Kizárólag konzorciumi formában lehet pályázni.
A program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek a vállalkozások,
non-profit és költségvetési kutatóhelyek, valamint a vállalkozások egymás közti hatékony
együttmőködésével valósulnak meg kutatási konzorcium keretében.
A program minden alprogramja és dedikált felhívása esetében támogatásra jogosultak:
• Magyarországon székhellyel rendelkezı jogi személyiségő gazdasági társaságok, szövetkezetek,
• külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei,
•
jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkezı intézményei
A projektjavaslatot a jelen Pályázati felhívásban és Útmutatóban meghatározottak szerint a
konzorciumi tagoknak együttesen kell benyújtaniuk.
Kiket kell pl. figyelembe venni „a projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak
száma” sornál?
Mindenkit aki a K+F-en dolgozik (az indikátor táblázat további pontjaiban lebontva szerepel).
A „projektben részt vevı kutatók számán” pedig azokat a kutatókat kell érteni, akik nem
sorolhatók a Ph.D. hallgató, posztdoktor, fiatal kutató kategóriába? A technikusokat pedig nem
kell ide számítani. Jól gondolom?
Igen, a Ph.D. hallgató, posztdoktor, fiatal kutató kategóriába nem tartozó kutatókat kell rajta érteni. A
technikus nem számít kutatónak.
A „szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról” dokumentumnál feltétlenül szükséges-e,
hogy valamennyi konzorciumi tag ugyanazt a példányt írja alá?
Az aláíratást nagyban egyszerősítené ui., ha nem egy példánynak kellene körbejárnia az
aláírások miatt.
Úgy lenne az elegáns, ha egy lapon szerepelne minden aláírás, de ha több lapon írnak alá
(természetesen ugyanazt a szöveget) azért nem lesz formai hibás a pályamő.

Az eszközökre vonatkozó elszámolható költséggel kapcsolatban az lenne a kérdésem,
hogy ezek a projekt végrehajtása során már meglévı eszközökre vonatkoznak vagy
pedig a projekt végrehajtásához beszerzendı új eszközökre is. Az új eszközök esetében is
csak a projekt végrehajtásának idıtartamára esı értékcsökkenés számolható el?
Az eszközöknek csak az amortizációja számolható el függetlenül attól, hogy használt, vagy új
eszközrıl van szó. Mi a Nemzeti Technológia Program keretében K+F projekttámogatást
nyújtunk, így a jogszabály értelmében mőszerek beszerzésére nem adhatunk pénzt.
Elszámolható-e lízing a projekt során?
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Tekintettel arra, hogy vételt nem finanszírozunk ezért az operatív lízinget tartjuk
elfogadhatónak, ahol a tulajdonos a tulajdonában lévı eszközt a lízingbe vevınek
meghatározott idıtartamra díjfizetés ellenében átadja. Az elıre meghatározott futamidı végén
az eszköz visszakerül a tulajdonoshoz, aki azt újra lízingbe adhatja, vagy továbbértékesítheti.
Az operatív lízing díját a költségtervben a dologi költségnemhez kell beírni.
A 15 százalékpontos növeléssel kapcsolatban mindkét tevékenységtípus esetén egyenként
értelmezhetı a 15 százalékpont, mivel a pályázatban mindkettı szerepel, illetve a 15
százalékpont a két tevékenységtípus költségeit összevonva egyszer, súlyozottan használható fel?
A +15 százalékpontos növeléshez a megadott három feltétel közül egyet kell teljesíteni. Elıfordulhat,
hogy a projekt esetében kettı is teljesül, de akkor is csak egyszer lehet a 15%-pontos növelést
érvényesíteni az útmutatóban megadottak szerint (tehát ha annak a feltételnek felelnek meg, ami az
ipari kutatásra és a kísérleti fejlesztésre is lehetıvé teszi a + 15 százalékpontos növelést, akkor az ipari
és az alkalmazott kutatásra vonatkozóan is növelhetik 15 százalékponttal az intenzitást.)
Az egyik leendı konzorciumi tagnak EVA elszámolása van, nem kizáró ok?
Jogi személyiségő gazdasági társaságok pályázhatnak (tehát Bt. nem). A támogatással kapcsolatos
számlákat elkülönítetten kell könyvelni, tehát ha pályázni akarnak, akkor ezt is figyelembe kell venni.
A tervezett konzorciumvezetı Kft és a konzorcium másik tag Kft résztulajdonosa is ugyanaz az
személy, beadható-e így a pályázat?
Független vállalkozások pályázatát várjuk.

A kiírás szerint támogatásra jogosultak jogi személyiségő gazdasági társaságok (is)
lehetnek. Az őrlap szerint (ill. ennek útmutatója – B.1. melléklet 21,22 sor szerint)
viszont a Bt. és a Kkt is fel van sorolva, mint támogatható kategória. (Nem
támogathatóként van besorolva pl. a „mővészeti alkotóközösség” vagy a „befektetési
alap”.) Akkor most melyik az igaz, ugyanis a Bt és Kkt nem jogi személyiségő gazdasági
társaság. Az adatokat (Kkt.) felvittük az őrlapba, és nem jelzett vissza hibát.
Az őrlap minden támogatási programra vonatkozik, Önnek kell az elsı oldal tetején
kiválasztani, hogy melyik programra vonatkozóan tölti ki az őrlapot. Az adott pályázat
útmutatója határozza meg, hogy kik jogosultak támogatásra. A Nemzeti Technológia Program
esetében kizárólag a jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaságok pályázhatnak (tehát
pl. Bt. nem). Az őrlap sajnos erre nem jelez hibát, de ettıl még formai hiba, ha a pályázó nem
tartozik a támogatásra jogosultak közé.
A pályázati útmutató szerint a projektjavaslatot tartalmazó fájlt a következıképpen kell
elnevezni: TECH_08_A1-xxxxxxxx-zz.pdf. A fájl nevébıl számomra az ’x’-el jelölt
részek kitöltése nem világos. Ha a pályázó az A2 – versenyképes ipar alprogramra
szeretne pályázni, akkor a benyújtandó fájl nevének pontosan hogyan kell kinéznie:
TECH_08_A2-xxxxxxxx-hu.pdf (az x-ek helyébe a nyolc karakterő azonosító kerül – hol
lehet utánanézni ennek az azonosítónak?).
A nyolc karakteres azonosítót Ön adja meg, mi ennek alapján fogjuk nyilvántartani a
projektet. A döntés után Ön ennek az azonosítónak az ismeretében tud érdeklıdni a projektre
vonatkozó szakmai véleményrıl.
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Hogyan számolom ki a kérhetı elıleget?
A jogszabály azt mondja ki, hogy nem költségvetési szervek részére a támogatás utolsó 10%a csak a záróbeszámoló után folyósítható, ennek fényében lehet az elıleget is kérni. A
számításnál figyelembe kell venni az adott munkaszakaszra vonatkozó elıleget és ha nem
kértek 100% elıleget a munkaszakaszra, akkor a munkaszakasz végén fizetendı részteljesítést
is. Az a lényeg, hogy a tagra vonatkozó össztámogatás 10%-a csak a projekt végén kerülhet
átutalásra, a projekt zárásáig nem fizethetı rá sem elıleg sem részteljesítés.
Az alábbiakban található néhány példa az elıleg kiszámítására munkaszakaszonként:
támogatás 30 ezt 20 ezt nézzük
nézzük
elıleg
30
15
(a maradék 5 milliót
részteljesítésként
fogjuk utalni az adott
munkaszakasz
végén)

támogatás
elıleg

110
110

20
8,8

10

5

= 65

8,5 ezt
nézzük
(maradék
1,5 milliót
a projekt
zárásakor
utaljuk)

0

= 53,5 ez 90% alatt van, de
EZ a jó, mert így marad meg
a támogatás 10%-a. Tehát
nemcsak az elılegeket kell
nézni, hanem a
részteljesítéseket is.

1
0

1
0

= 132
= 118,8

Már korábban regisztráltam szakértıként (bírálóként), hogyan frissíthetem az
adataimat?
A korábbi regisztrációját a következıképpen tudja frissíteni:
• Töltse le a honlapunkról az aktuális regisztrációs őrlapcsomagot. (A korábbi bírálói
regisztrációs rendszert azóta szakértıi regisztrációra bıvítettük, hogy más típusú, pl.
pályázatokhoz kapcsolódó regisztrációkat is fogadhassunk rajta, természetesen
bejelölhetı, hogy az illetı vállalja-e bírálat elvégzését is.) az őrlapcsomag letölthetı:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=3069&articleID=5824&ctag=articlelist&ii
d=1
• A korábbi BIRAREG őrlap xml formátumban lementett adatai betölthetıek a fenti,
újabb őrlapra a ”teljes őrlap betöltése fájlból” funkciógomb segítségével.
• Ellenırizze át a betöltött adatokat, különös tekintettel az elsı lapon található 11n
szakaszra, ahol szerkezeti változás is történt.
• A korábbi módon legenerált beküldendı fájlt e-mail csatolmányaként küldje a
megadott, új címre.
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