FOGALOMTÁR
A „NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORMOK TÁMOGATÁSA 2.” C.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ ÉS ÚTMUTATÓHOZ∗
Csekély összegő támogatás (de minimis) támogatás
Amennyiben a Támogató csekély összegő (de minimis) támogatást nyújt, úgy a
vállalkozásokra nézve az (EK-) 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.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
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.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében csekély összegő támogatás jogcímen nem
nyújtható támogatás:
- a széniparban,
- az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 1. sz. mellékletében felsorolt
mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével kapcsolatos tevékenységhez,
- az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 1. sz. mellékletében felsorolt
mezıgazdasági termékek feldolgozásához és marketingjéhez akkor, ha a támogatás
összege:
• az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
vagy
• az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbításától függ,
- szállítási ágazatban a teherszállító jármőveknek a kereskedelmi fuvarozás terén
mőködı vállalkozások általi megvásárlására,
- halászati és akvakultúra ágazatokban,
- exporttámogatásként,
- az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket elınyben részesítendı
támogatásként,
- nehéz helyzetben levı vállalkozások részére.
A csekély összegő (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
A pályázó/ kedvezményezett vállalkozásnak a pályamőhöz illetve a támogatási szerzıdéshez
nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a pályázat benyújtását/ támogatás odaítélését megelızı
három pénzügyi évben mekkora összegő - csekély összegő - támogatásban részesült. (Ezt a
„Nyilatkozatok” elnevezéső melléklet megfelelı pontjának kitöltésével kérjük megtenni.)

A fogalomtár meghatározásai a megadott módon kizárólag a „Nemzeti Technológiai Platformok támogatása” c.
pályázati felhívás és útmutató keretében értelmezendık
∗
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További szabály, hogy a csekély összegő támogatást elnyert kedvezményezettnek a
támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig meg kell ıriznie.
Hangsúlyozni szükséges, hogy a csekély összegő (de minimis) támogatásra vonatkozó fenti
szabályokat vállalkozások esetében kell alkalmazni.
Európai Technológiai Platform
Európai Technológiai Platformot (ETP) számos területen hoztak létre, ahol Európa
gazdaságfejlesztési, versenyképességi és a fenntarthatósági céljainak elérése közép és hosszú
távon a meghatározó kutatások és technológiai fejlesztések függvénye. Az ETP-k az ipar
vezetésével összehozzák a területükön legfontosabb szereplıket annak érdekében, hogy
kialakítsák és megvalósítsák stratégiai fontosságú kutatási tervüket. Az ETP-k jelentıs
mértékben járultak hozzá a 7. Keretprogramban az Együttmőködés program prioritásainak
kijelöléséhez, különösen a speciális ipari fontosságú kutatási területeken. Az Együttmőködés
program támogatja az ETP-k stratégiai kutatási tervének megvalósítását azon a területen, ahol
az valós európai hozzáadott értéket hoz létre.
Európai technológiai kezdeményezés (Joint Technology Initiative)
Az EU lisszaboni stratégiájának megvalósítása érdekében javasolt intézkedéscsomag fontos
eleme a csúcstechnológiákat megvalósító iparágak kutatási területeinek nyújtott támogatások
jelentıs növelése azzal a céllal, hogy Európa az adott területen vezetı pozíciót szerezzen.
Ennek egyik eszköze lehet a Közös Technológiai Kezdeményezések (Joint Technology
Initiatives, JTI) létrehozása. A kezdeményezés keretében az iparág leginkább érintett
szereplıi, a tagállamok és az Európai Unió közös célkitőzések köré szervezhetik, és közös
menetrendek szerint hangolhatják össze befektetéseiket. A közös technológiai
kezdeményezések a Szerzıdés 171. vagy a 166. cikke értelmében önálló jogi személyiségként
hozhatók létre. Az ipar igényei által meghatározott kutatási menetrendet követnek. Ehhez
bármilyen, akár nemzeti és közösségi forrásból érkezı támogatást is fogadhatnak vagy
kezelhetnek, beleértve a Keretprogram és az Európa Beruházási Bank forrásait. A késıbbiek
során további, magán- vagy állami szférából érkezı partnerek csatlakozhatnak hozzájuk. Az
állami- és a magánszféra közötti partnerségi viszony nyitott és úttörı-jellegő modelljeként
elinduló közös technológiai kezdeményezések a jelenlegi szétszórt erıfeszítések egyesítésével
várhatóan elérik a kritikus tömeget és ösztönzıleg hatnak az európai kutatásra, ugyanakkor
hatékony és hatásos programirányítást biztosítanak.
Megvalósítási Terv
A Platform Stratégiai Kutatási Tervének megvalósítására kidolgozott terv. Definiálja azokat a
kutatási feladatokat, amelyeknek az eredményét a távlati célok szolgálatában tervezik
felhasználni. A Megvalósítási Terv tartalmazza a kutatási feladatok ütemezését, meghatározza
a feladatok elvégzésének emberi és pénzügyi erıforrásigényét, forrásokat, infrastruktúra
szükségletét. Tartalmazza az erıforrások és infrastruktúra biztosítására, a megfelelı
szabályozási környezet kialakítására, a feladatok megoldásában résztvevı, illetve bevonandó
szervezetekre, a kutatási eredmények hasznosításának és elterjesztésének módjára vonatkozó
terveket, elképzeléseket, ajánlásokat.
Nehéz helyzetben lévı vállalkozás,
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A Bizottságnak az alább idézett iránymutatása a vállalkozás helyzetének megítélése
tekintetében a nehéz helyzetben lévı vállalkozás üzletvitelének folytatását segítı, megmentési
vagy szerkezetátalakítási célú támogatás nyújtásának feltételeire vonatkozik. A Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapból az iránymutatás szerinti, nehéz helyzetben lévı
vállalkozás nem támogatható, az üzletvitel folytatását segítı, megmentési vagy
szerkezetátalakítási célú támogatás nem nyújtható!
Idézet a Bizottság 2004/C 244/02. számú közleményébıl:
„9. ………A Bizottság akkor tekint egy vállalkozást nehéz helyzetben lévınek, ha az
képtelen - akár saját erejébıl, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezıi által
biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a
hatóságok külsı beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy
rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
10. Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában valamely vállalkozás, méretétıl, illetve a
körülményektıl függetlenül, akkor tekinthetı nehéz helyzetben lévınek, ha:
a) korlátolt felelısségi alapon mőködı társaság(4) esetén törzstıkéjének több mint a fele
nincs meg(5), és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el;
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelısséggel bírnak a társaság
tartozása tekintetében(6), a társaság könyveiben kimutatott tıkének több mint a fele nincs
meg, és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el; vagy
c) a hazai jog szerint az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a
kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak.
11. Egy vállalat a 10. pontban hivatkozott feltételek hiányában is nehézségben lévınek
tekinthetı, különösen akkor, ha egy vállalkozás nehéz helyzetére utaló szokásos jelek
mutatkoznak, mint pl. a növekvı veszteségek, a csökkenı forgalom, a felhalmozódó leltári
készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvı adósságok, az emelkedı
kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték. Súlyos helyzetben nem
kizárt, hogy a vállalkozás már fizetésképtelenné vált, vagy a hazai jog alapján kollektív
fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene. Az utóbbi esetben ez az iránymutatás az ilyen
eljárással összefüggésben nyújtott valamennyi olyan támogatásra vonatkozik, amelynek
eredményeként a vállalkozás folytatni tudja üzleti tevékenységét. Egy nehéz helyzetben lévı
vállalkozás mindenesetre csak akkor jogosult támogatásra, ha igazolni lehet, hogy képtelen
saját erejébıl, illetve a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezık által biztosított források
bevonásával talpra állni.
12. Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában az újonnan alapított vállalkozások még
akkor sem jogosultak megmentési célú vagy szerkezetátalakítási támogatásra, ha induló
pénzügyi helyzetük bizonytalan. Ez akkor fordul elı például, ha egy korábbi vállalkozás
felszámolásából új vállalkozás jön létre vagy pusztán átveszi egy ilyen vállalkozás teljes
eszközállományát. Elvileg egy vállalkozást a vonatkozó tevékenységi területen elkezdett
mőveleteitıl számított elsı három éven keresztül tekintenek újonnan alapítottnak. Csak ezen
idıszak után válik jogosulttá megmentési célú vagy szerkezetátalakítási támogatásra, feltéve
ha:
a) ezen iránymutatások értelmében egy nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül, és
b) nem tartozik egy nagyobb üzleti csoporthoz(7), kivéve a 13. pontban megállapított
feltételeket.
13. Egy nagyobb vállalatcsoporthoz tartozó vagy azáltal átvett vállalat rendszerint nem
jogosult megmentési célú vagy szerkezetátalakítási támogatásra, kivéve, ha a vállalat
igazoltan saját mőködése, és nem a csoporton belüli önkényes költségfelosztás
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eredményeként jutott bajba, és a nehézségek túl súlyosak ahhoz, hogy csoportszinten
megoldhatóak legyenek. Amennyiben a nehéz helyzetben lévı vállalat leányvállalatot hoz
létre, a leányvállalat az ıt ellenırzı nehéz helyzetben lévı vállalattal együtt csoportnak
tekintendı és az e bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelıen támogatásban
részesülhet.”
Nemzeti Technológiai Platform
A Nemzeti Technológiai Platform (Platform) a K+F és a gazdasági szféra stratégiai
érdekközössége. Célja a nemzetgazdaság egy adott területének szakmai és üzleti fejlesztése és
versenyképességének növelése. Kialakítja az általa felölelt üzleti és technológiai terület
jövıképét, kijelöli a terület elérni kívánt (világ) piaci pozícióját . Rendelkezik a távlati célok
elérését szolgáló hosszú távú stratégai kutatási tervvel, meghatározza ennek távlati humán
erıforrásigényét, ezáltal támpontokat ad a képzés irányainak meghatározásához, és
támpontokat ad a terveinek megvalósítását segítı szabályozási környezet alakításához. Ilyen
módon a Platformok stratégiai partnerséget nyújtanak a nemzeti innovációs stratégiák,
szakpolitikák kialakításához és azok prioritásainak kijelöléséhez.
A Platformok partnerei és tagjai lehetnek az Európai Technológiai Platformoknak, ezáltal
képessé válhatnak nemzetközi szintő érdekérvényesítésre is. A Platformok küldetése révén:
•
tevékenységük láthatóvá és elismertté válik a szakpolitikák számára, ráirányítják a
figyelmet azokra az üzleti érdekközösségekre, technológiákra és iparágakra, amelyek
a nemzetgazdaság hosszú távú fejlesztése szempontjából meghatározóak vagy
meghatározóak lehetnek (ezáltal támpontokat adhatnak a kormányzati intézkedések
fokuszálásához, a prioritások kijelöléséhez),
•
törekednek a kutatási kapacitások fókuszálására (amivel támpontokat adhatnak az
állami K+F támogatások hatékony felhasználásához),
•
megfogalmazzák igényeiket a szabályozási környezettel szemben (ezzel támpontokat
adhatnak a koherens jogszabályalkotáshoz, az innováció számára kedvezı környezet
kialakulásához),
•
megfogalmazzák a Platform mőködési területének innovációs és üzleti fejlesztésének
terveit, hosszú távra kijelölik a tudományos kutatás és a technológiai fejlıdés irányát,
segítik az új technológiák gyors alkalmazását, ösztönzik a befektetéseket a K+F-be
és teret nyitnak az interdiszciplináris kutatások számára, (ezzel támpontokat
adhatnak az innovációpolitikával konzisztens szakpolitikák kialakításához),
•
piacvezérelt K+F igényeket generálnak,
•
ösztönzik a hatékonyabb kereskedelempolitikát, a kereskedelem és szolgáltatás
felkészítést az újdonságok fogadására,
•
elısegítik az adott terület technológiai és üzleti fejlesztésében érdekelt intézmények
közötti együttmőködést, létrejönnek és erısödnek technológia-orientált
érdekközösségek, összefogott, célirányos kutatásaikból eredmények; termékek,
szolgáltatások születnek (értékesítésük révén növekszik a GDP, a foglalkoztatás, a
nemzetgazdaság jövedelemtermelı képessége).
•
A Platformokban részt vehetnek a szakpolitikák képviselıi is, (ezáltal a Platformok
hozzájárulhatnak a nemzeti támogatási programok kialakításához és a prioritások
meghatározásához).
•
A Platformok tevékenysége hozzájárul az EU „közös technológiai kezdeményezés”
(JTI) szemlélet meghonosodásához, amely támogatáspolitikában a résztvevı
tagországok közös kutatási programja és komplex, többéves K+F programok
támogatása érvényesül.
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•

•

A Platformok tevékenysége, kapcsolata az Európai Technológiai Platformokkal
erısíti a nemzetközi és európai együttmőködéseket, az EU 7. Keretprogramban való
érdekérvényesítést, a Keretprogramhoz kapcsolódó nemzetközi programokban és a
Keretprogram pályázatain való magyar részvételt, továbbá annak eredményességét.
A Platformok és a kormányzat együttmőködése erıs hozzáadott értéket képvisel a
kormányzat, a szaktárcák számára a hosszú távú tervezésnél; az állami szabályozás,
az oktatás és a képzés területein és más szakmai közösségek számára is.

Pályamő
Az Útmutató 2.2. fejezete alapján összeállított csomag.
Projektjavaslat
A pályamőnek az a része, amelyik ismerteti a pályázó által megvalósítani tervezett projektet,
annak munkatervét és költségvetését, amihez a pályázó a pályázati felhívás feltételei szerint
elnyerhetı támogatást igényli.
Stratégiai Kutatási Terv
Tartalmazza a Platform által lefedett tevékenységi terület tradícióit, helyzetelemzését, üzleti
és fejlıdési lehetıségeit, áttekinti a területen tapasztalható trendeket és kihívásokat, és saját
helyzetébıl kiindulva meghatározza a Platform jövıképét a tevékenységi terület üzleti
pozíciói, piaci és technológiai versenyképessége tekintetében. Meghatározza azokat a középés hosszú távú célokat, - kutatási és fejlesztési prioritásokat, ezek ütemezését, az elérendı
eredményeket, - amelyek rendelkezésre állása feltétele annak, hogy a tervezett jövıkép
valóra váljon.
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