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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kutatás fejlesztésért felelıs tárca nélküli miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal pályázatot hirdet
Nemzeti Technológiai Platformok támogatására.
A támogatás célja
A Nemzeti Technológiai Platformok (Platform) támogatása 2. c. pályázat célja a Platformok
létrehozásának és megerısítésének támogatása a nemzetgazdaság fejlıdése szempontjából meghatározó,
illetve perspektivikus területeken.
A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 360 millió Ft-ot, azaz háromszázhatvanmillió forintot
biztosít.
A támogatásban részesülı pályamővek számát a pályamővek értékelését végzı Bíráló Bizottság
támogatási javaslatának figyelembevételével a támogató határozza meg.
A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra belföldi székhelyő, jogi személyiséggel rendelkezı szervezet jogosult.
A pályamővet a tervezett Nemzeti Technológiai Platformban résztvevı szervezetek által kiválasztott, a
platform koordinációját ellátó szervezet adja be, és sikeres pályázat esetén ez a szervezet a támogatás
kedvezményezettje.
A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24 hónap.
A támogatás mértéke
A projektenként igényelhetı támogatás maximum összege 36 millió Ft.
A pályázatok benyújtásának helye, határideje
A pályamőveket postai úton a következı címre kell eljuttatni:
Ha a küldemény levél mérető:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.,
ha a küldemény csomag mérető:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1448 Budapest, Rb.: 684. (raktárbérleti cím).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
A csomagon tüntesse fel a címen kívül:
Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2.,
valamint a pályamő azonosítóját.
A pályázati felhívás és útmutató letölthetı a www.nkth.gov.hu és a www.magzrt.hu oldalakról.
A kitöltött Pályázati őrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát (a projekt részletes
bemutatásával
együtt)
elektronikus
levél
mellékleteként
el
kell
küldeni
az
<platform2008@nkth.gov.hu> címre az őrlap kitöltési és beküldési útmutatójában foglaltak
szerint.
Feladási határidı (postai bélyegzı dátuma): 2008. július 21. 19:00 óra
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Fogalomtár, ezek együtt
tartalmazzák a pályázathoz szükséges összes feltételt és információt.

