PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
<IPARJOG_08>
A Gazdasági és Közlekedési Miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
pályázatot hirdet „A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” c.
pályázatra
I. A támogatás célja
A támogatás célja a magyar gazdaság innovációs folyamatainak elısegítése, a versenyképesség
növelése, az export bıvítése a magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának
elımozdításával.
Ennek érdekében a pályázat támogatja a kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, közhasznú
szervezetek, kutatóintézetek, oktatási intézmények találmányai, növényfajtái, használati mintái,
formatervezési mintái tekintetében a külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését és fenntartását,
illetve megújítását, valamint a külföldi iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítést.
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
200 millió Ft-ot, azaz Kettıszázmillió Ft-ot biztosít.
III. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma
A támogatott pályamővek várható száma: 10-20 db/év.
IV. A támogatásra jogosultak köre
A pályázaton támogatásra jogosult magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezı természetes
személy, Magyarországon székhellyel (illetve külföldi székhelyő vállalkozás esetében magyarországi
fiókteleppel) rendelkezı kis- és középvállalkozás, jogi személyiséggel rendelkezı non-profit
szervezet, valamint költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkezı intézménye.
V. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban vissza nem
térítendı támogatás). A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegő (de minimis) típusú
támogatásnak minısül.
A megvalósítandó projekt futamideje legfeljebb 36 hónapra tervezhetı.
VI. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhetı vissza nem térítendı támogatás a projekt teljes futamidejére maximum 10
millió Ft lehet.

VII. Támogatható tevékenységek
A találmányok, növényfajták, használati és formatervezési minták külföldi iparjogvédelmi oltalmának
megszerzése, fenntartása és megújítása, az ehhez kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi szolgáltatások
(hazai/külföldi) igénybevétele, valamint a külföldi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítés költségei.
VIII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati anyagot magyar nyelven 1 eredeti példányban (+ 1 db CD melléklet) összefőzve vagy
kötve, zárt csomagolásban, postai úton a következı címre kell benyújtani:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb. 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betőjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán
található:
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A pályamő benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésıbb 2009. december 31.
A pályázatok elsı értékelésére a 2008. május 31-i postabélyegzıvel ellátott pályamővek kerülnek. Ezt
követıen negyedévente kerül sor értékelésre.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és a pályázati őrlap a kitöltési útmutatójával együtt
elektronikusan letölthetık:
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (www.nkth.gov.hu),
a MAG Zrt. (www.magzrt.hu) és
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu) honlapjáról.
A kitöltött pályázati őrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
iparjog2008@nkth.gov.hu címre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatalos példány a papír alapú,
cégszerően aláírt pályamő, amelynek beérkezésétıl függ a támogatási döntés idıpontja.
Kérjük, hogy a CD-t, mint lemezt és a CD lemez tokját ugyanazzal a felirattal lássa el, mint a pályázati
csomagot. Jól láthatóan tüntesse fel a pályázó nevét és címét.
A pályázattal kapcsolatban a következı kék számon kérhetı felvilágosítás: 06-40-200-617 .
A pályázók kérdéseiket írásban eljuttathatják az info@magzrt.hu címre küldött elektronikus levélben.
A kérdéseket a MAG Zrt. 5 munkanapon belül megválaszolja.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, a Pályázati Őrlap, a
kötelezıen kitöltendı nyilatkozatok és mellékletek, ezek együtt tartalmazzák a pályázathoz
szükséges összes feltételt.
Az NKTH fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. A módosított pályázati kiírás
megjelenésétıl számított 30 napig van lehetıség a pályamőveket mind a régi, mind pedig az új
feltételek szerint benyújtani. 30 nap elteltével azonban automatikusan az új szempontok alapján kerül
elbírálásra a pályamő.

