Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat
GYIK
1. a Platform mőködési területe
Kérdés: a mőködési területnek mekkorának kell lennie? Pl. az információs és
kommunikációs technológia (mint a gazdaságnak egy tág területe) tekinthetı-e
mőködési területnek, vagy megengedhetı/célszerő bizonyos fokú szőkítés.
Válasz: Bírálati szempontból nem a mőködési terület mérete a fontos, hanem annak a
jelenlegi és távlati nemzetgazdasági jelentısége és nemzetközi piaci pozíciója, illetve, hogy a
pályázó ezeket mennyire reálisan ítéli meg, és mutatja be tényekkel, érvekkel alátámasztva.
2. a Platform tevékenységi területén az elmúlt három évben megkezdett vagy azóta folyó
(100 millió forintot meghaladó költségvetéső) K+F+I projekteket
Kérdés: a Platformhoz szándéknyilatkozattal csatlakozni kívánó szereplık projektjeit
kell csupán bemutatni?
Válasz: Bírálati szempontból arra vagyunk kíváncsiak, hogy a pályázó mennyire tájékozott a
tevékenységi területen folyó K+F+I tevékenységrıl. Tehát nem (csak) a Platformhoz
csatlakozni kívánók projektjeit kell bemutatni, hanem a platform teljes tevékenységi területén
folyó, nagyobb jelentıségő K+F+I tevékenységeket kell felsorolni. A kutatási költségek
megadott mértékével (100 millió Ft felett) a „nagyobb jelentıség” fogalmát kívántuk egy
lehetséges szempontból megközelíteni, de ez a tématerülettıl függ.
3. érdekeltek világpiaci pozícióját és esélyeit
Kérdés: a Platform egészének világpiaci pozícióját kell bemutatni, vagy az egyes,
jelenleg csatlakozni kívánó szereplık világpiaci pozícióját külön-külön?
Bírálati szempontból nem az egyes szereplık piaci helyzete fontos, hanem az egész
tevékenységi terület nemzetgazdasági jelentısége és nemzetközi piaci pozíciója, illetve, hogy
a pályázó ezeket mennyire reálisan ítéli meg.
4. a Platform koordinációs, kapcsolattartó, információterjesztı, kiadványkészítı és PR
feladatit ellátó szervezeti egység személyi és tárgyi feltételeit
Kérdés: ezt a pályázati anyag melyik fejezetében kell bemutatni, az 1.2. Munkaterv
fejezetben, vagy az 1.5. A pályázó szervezet és személyek szakmai tevékenységének
bemutatása fejezetben?
Válasz: A Munkatervben kell bemutatni, hogy a pályázónál milyen személyi és tárgyi
feltételek állnak rendelkezésre (hány fı, milyen funkcióban, helyiség, iroda felszereltsége). (A
2.1.2 Munkaterv fejezetben van egy utalás a kötelezı tartalmi elemekre!) A projekt
megvalósításában résztvevık kvalitásait a 2.1.5 fejezetben kell bemutatni.
5. a már létezı Platform-kezdeményezések esetében az eddigi tevékenység eredményeit
Kérdés: Itt konkrétan K+F+I eredményeket kell bemutatni, vagy a Platform, mint
érdekközösség kialakítására tett törekvések, koordinációs, PR, stb. tevékenységeket?
Válasz: A már létezı platform esetében azt kell bemutatni, hogy milyen eredményeket
sikerült elérni azok közül, amiket a támogató a támogatás ellenében elvár a most induló
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platformoktól, pl. a stratégiai kutatási tervet, megvalósítási tervet, kapcsolatokat,
együttmőködéseket, kiadványokat, honlapot stb.
A pályázat nem támogatja megvalósítási terv végrehajtását, de ha ennek során a platform
erıfeszítéseibıl már született valamilyen K+F+I eredmény, akkor az külön jó pont, mert azt
bizonyítja, hogy a platform már eredményesen funkcionál.
6. Kérdés: A Platformban aktív szerepet vállaló szervezetek részt vehetnek-e a Stratégia
Kutatási Terv vagy a Megvalósítási Terv kidolgozásában tanácsadóként úgy, mint
megbízott alvállalkozó?
Válasz: Igen.
7. Kérdés: Lehet-e a pályázat kedvezményezettje olyan Kft, amely frissen alakult (2
hónapja), vagy a pályázat benyújtásakor csak elıtársaságként mőködik (cégbejegyzés
alatt áll)?
Válasz: Bírálati szempontból nem túl szerencsés, de ha bizonyítani tudja, hogy élvezi a
platformba tömörülni szándékozók bizalmát (mert ugye itt alulról jövı kezdeményezés
támogatásáról van szó), és kompetenciáját a témában, akkor ez nem akadály.
8. Kérdés: Amennyiben a pályázó olyan vállalkozás, amely aláírt szerzıdéssel
rendelkezik egy másik pályázat kapcsán, és amelynek értelmében 25 millió Forint de
minimis támogatásra jogosult (de a támogatás összegének átutalása még nem történt
meg), jól értelmezzük-e, hogy ezen vállalkozás az NTP pályázatban további de minimis
támogatásra csupán kb. 25 millió Forint összeg erejéig jogosult (a jogszabályban
meghatározott 200.000 eurós keret figyelembe vételével).
Válasz: Nem a támogatás átutalásának, hanem az odaítélésének (a támogatásról szóló
döntésnek) az idıpontja (naptári napja) a mérvadó. Ha az odaítélés évét megelızı két naptári
évben nem vett igénybe az említetten kívül egyéb de minimis támogatást, és a vállalkozása
nem a szállítás területén folytat gazdasági tevékenységet akkor a válasz: igen.
9. Kérdés: A pályázati kiírást úgy értelmezzük, hogy lehetséges innovációmenedzsment
illetve technológia-transzfer platform támogatása céljából pályázatot benyújtani, mivel
véleményünk szerint egy ilyen platform is megfelel a pályázathoz közzétett fogalomtár
definíciójának. A kérdésünk tehát az, hogy értelmezésünknek megfelelıen, támogathatóe egy innovációmenedzsment illetve technológia-transzfer platform vagy csak különféle
kutatási tevékenységeket folytató platformok támogathatóak?
Válasz: A Nemzeti Technológiai Platform pályázat célja Platformok létrehozása és
megerısítése a nemzetgazdaság fejlıdése szempontjából meghatározó, illetve perspektivikus
területeken.
Tehát a gazdasági élet bizonyos szegmenseire kell gondolni, pl. légiközlekedés, amelyben
több ágazat (és többféle technológia mővelıje) is érdekelt lehet, esetleg ágazatokra pl.
építıipar, gyógyszeripar, amelyeknek a nemzetgazdasági súlya vagy piaci szerepe önmagában
is értékelhetı .
Az innovációmenedzsment illetve technológia-transzfer tevékenységek a Platform céljainak
elérését segíthetik, részei lehetnek a kutatási terv megvalósításának, és az eredmények
elterjesztésének. Javasoljuk, hogy szigorúan a pályázati útmutatóban foglaltaknak
megfelelıen alakítsák ki projektjüket.
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10. Kérdés: Lehet-e a projekt szakmai vezetıje a pályázó cégen kívüli személy? Tehát pl.
megbízással?
Válasz: Igen, a szakmai vezetınek szerzıdéses jogviszonyban kell állnia a pályázó
szervezettel.
11. Kérdés: A szándéknyilatkozatot az összes, a projektben résztvevı tagnak be kell-e
nyújtania?
Válasz: Igen, célszerő minden olyan szervezettıl szándéknyilatkozatot kérni, amely a
pályamő beadásáig kifejezet érdekeltégét a Platform munkájában való részvételre. (viszont
csak 1 jogi személy pályázhat, nincsen több pályázó!!)
12. Kérdés: Pótolható-e szándéknyilatkozat, ha esetleg nem mindet tudják benyújtani a
pályázattal, vagy ha a benyújtott nyilatkozatban valamilyen hibát ejtenek?
Válasz: A Platform alulról jövı kezdeményezésként jön létre és nyitott szervezet, tehát a
projekt megvalósítása során és azt követıen is lehet hozzá csatlakozni. Nem probléma, ha a
pályázat benyújtásáig nem sikerül az „összes” lehetséges érdekelttıl szándéknyilatkozatot
szerezni. Akkor van gond, ha nincsenek szándéknyilatok. Ez arra is utalhat, hogy a Platformot
„felülrıl” szervezik, márpedig a támogatónak nem az a célja, hogy ilyen mesterséges
képzıdményeket támogasson. A hiánypótlásra rendelkezésre álló rövid idı alatt néhány
szándéknyilatkozat még utólag benyújtható, de erre a támogató nem szólítja fel a pályázót,
hiszen nem tudhatja, hogy maradt-e ki szándéknyilatkozat a pályamőbıl. Hiba csak az
útmutatóban leírt esetekben javítható.
13. Kérdés: A cégszerő aláírásnak megfelelnek e az aláírási címpéldányon szereplık,
illetve az alapító dokumentumban megjelölt hivatalos képviselık. Aláírási
címpéldányból, illetve alapító okiratból szükséges-e hiteles másolatot csatolni a
pályázathoz?
Válasz: Igen, a cégszerő aláírás olyan, mint az aláírási címpéldányon szereplı. A pályázónak
így kell aláírnia a pályamővet ott, ahol ezt az útmutató megköveteli, továbbá így kell aláírna a
Platformhoz csatlakozni szándékozónak a szándéknyilatkozatot.
Nem kell csatolni az említett dokumentumok hiteles másolatait. A pályamőnek az
útmutatóban ismertetett dokumentumokat kell tartalmaznia.
14. Kérdés: Jól értelmezem-e a pályázat célját, mely szerint egy olyan konzorciális
jellegő, de konzorciumot nem igénylı mőködési egység, amelynek célja a piaci szereplık
és a kutatóhelyek közötti kapcsolatépítés az általa képviselt technológia területén?
Válasz: Nem. A pályázat célja a Platformok létrejöttének és tevékenységük beindításának
ösztönzése, majd kutatási stratégiai terv készítése. A pályázónak (kedvezményezettnek)
sikeres pályázat esetén az útmutató 1.1 pontjában leírt célokat kell teljesítenie 1.1.1-ben leírt
módokon. Támogatásra egy különálló szervezet jogosult az 1.4 szerint. A kérdés azonban a
Platform fogalmának félreértelmezésére utal. Kérjük, tanulmányozza a Fogalomtárat és az
európai
technológiai
platformok
honlapjait:
http://cordis.europa.eu/technologyplatforms/home_en.html, http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html.
15. Kérdés: Lehet-e a Platformnak a vezetıje költségvetési intézmény?
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Válasz: Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy pályázhat-e költségvetési intézmény, a válasz:
igen, de az „industry driven” szemléletet be kell mutatni.
16. Kérdés: A projekt a Platform létrehozására nyújt támogatást, melyre max. 24 hónap
áll rendelkezésre, de annak mőködését már más forrásokból szükséges biztosítani?
Válasz: 24 hónap alatt a Platform létrehozásán túl egy sor más feladatot is teljesíteni kell.
Ezen feladatok ellátását finanszírozza a támogatás. A mőködést más forrásból kell fenntartani.
17. Kérdés: Tárgyi eszközök és immateriális javak költségei is elszámolhatók a
pályázatban? Ha igen, akkor az amortizációs költséget az őrlap eszköz sorába kell írni?
Válasz: Amennyiben az eszközöket, immateriális javakat nemcsak a projektre használják,
akkor csak a projektre vetített arányos rész számolható el.
Amennyiben az eszközök és immateriális javak a projekt idıtartamán túl is szolgálnak a
cégnél, akkor a projekt idıtartamára vonatkozó amortizációnak megfelelı költség számolható
el! (persze figyelembe véve az elızı mondatban történt kikötést is!)
A költségek elszámolása az eszközök ill. az immateriális javak sorban történik. Az
eszközbeszerzés teljes költségének elszámolása csak abban az esetben lehetséges, ha azt
kizárólag a projekt megvalósításához használják és a projekt futamideje alatt leíródik.
18. Kérdés: Az indikátorokat és azok vállalt értékeit már a pályázatban is kell
szerepeltetni? Ha igen, akkor melyik részben?
Válasz: Igen, a mellékelt monitoring táblázatban.
19. Kérdés: A projektvezetı által aláírt ellenırzı listát is csatolni kell a pályázathoz?
Válasz: Nem kell csatolni.
20. Kérdés: Dologi költségek között elszámolható-e tanulmányutak költsége, illetve
rendezvényeken történı részvétel?
Válasz: Igen.
21. Kérdés: Van-e elvárás arra vonatkozóan, hogy mikor legyen a beszámoló idıpontja?
(mint pl. a Jedlik pályázatban a szeptember 30.)
Válasz: Igen, ajánlott a szept. 30. mint minden pályázatnál (technikai okokból), de az okt. 1dec. 31. közötti beszámolás sincsen kizárva, csak ekkor nem garantáljuk, hogy a kifizetés még
az adott évben meg is fog történni.
22. Kérdés: A 2.1.5. A pályázó szervezet és személyek szakmai tevékenységének
bemutatásánál be lehet-e mutatni Platform tagok szakértıit, vagy csak a pályázó
szervezet alkalmazásában lévı személyeket?
Válasz: Egyelıre csak azokat kell bemutatni, akik a pályázó szervezetbıl a koordinációs
tevékenységet fogják végezni. Ha ebbe a tevékenységbe valamilyen formában bevonnak
személyeket a platform tagoktól, akkor azokat is mutassák be. De a hangsúly a koordinációs
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tevékenységet végzıkön van. Tehát a pályamőben való bemutatkozás szempontjából most
mellékes, és nem kell bemutatni azokat a tudósokat és szakembereket, akik majd a stratégiai
kutatási tervet fogják összehozni, de a munkatervben meg lehet említeni azokat, akik
potenciális résztvevıi lesznek ennek a munkának.
23. Kérdés: a Platform profiljának 7. pontjában a Kutatási és Fejlesztési
Tevékenységeket kell bemutatni. A kérdésem az lenne, hogy ebben a pontban platform
tagonként külön-külön kell bemutatni a K+F tevékenységeket, vagy a Platform egészére,
mőködési területére vonatkozóan? Jelenlegi K+F-et vagy a jövıre vonatkozó terveket
kell bemutatni?
Válasz: A profil a platform rövid, tömör bemutatkozása pl. a platform honlapján, vagy
valamilyen kiadványban. Arra való, hogy aki partneri kapcsolatot kívánna felvenni egy
meghatározott területen tevékenykedı Platformmal, rövid úton azonosíthassa a profil alapján,
hogy reá van-e szüksége, vagy keressen más Platformot. A 6. pontban azt kell megadni, hogy
a platform tevékenységének eredményei milyen formában jelennek meg. A 7. pontban
hasonlóképpen a platform egészére vonatkozóan (és nem a résztvevıkre bontva) kell
megjelölni azokat a nagyobb K+F területeket, amelyeken hazai szinten vagy nemzetközi
együttmőködésben aktuálisan a platform stratégiai kutatási tevébe illeszkedı vagy, ha még
nincs, de lesz ilyen, akkor abba beleilleszthetı K+F tevékenység folyik.
24. Kérdés: A Platformhoz csatlakozni kívánó szervezetekre, vagy csupán a pályázó
szervezetre vonatkozólag kell bemutatni a pályázatban az utolsó 3 évben támogatásban
részesült, vagy még elbírálás alatt álló, hasonló témájú projekteket? Illetve jelen
pályázat esetén mit jelent a „hasonló téma”?
Válasz: Csak a pályázó szervezet olyan projektjeit kell bemutatni, amelyben a pályázó
koordinációs vagy hasonló jellegő tevékenységért kapott, illetve kapna támogatást. Pl.
projektmenedzselés, konzorcium projekttevékenységének koordinálása stb.

25. Kérdés: Az útmutatóban az szerepel, hogy a projekt részletes szöveges ismertetése
maximum 15 oldal terjedelmő lehet. Ezt pontosan mely kifejtıs részekre kell érteni?
Válasz: A 15 oldalon felül lehet beadni mellékleteket is pl.: életrajzok, profil,
szándéknyilatkozatok.

26. Kérdés: Egy vállalkozás akár több platform résztvevıje is lehet?
Igen, de érdekeltsége az adott platformban egyértelmő, indokolt legyen (nem cél formailag
minél több helyre adni szándéknyilatkozatot).
27. Kérdés: Ki lehet a projekt pénzügyi vezetıje?
Válasz: Nem a „projekt pénzügyi vezetıjét” kérjük megjelölni, hanem a pályázó szervezetnél
ilyen funkciót betöltı és ehhez a funkcióhoz megkövetelt képesítéssel rendelkezı személy
nevét, aki fel van hatalmazva a pénzügyi vonatkozású dokumentumok ellenjegyzésére.
28. Kérdés: Külsı szakértıknek lehet- e fizetni?
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Válasz: Igen
29. Kérdés: Kulcs személyeket csak a pályázó szervezet részérıl kell megadni?
Válasz: Igen
30. Kérdés: A kulcs személyekrıl kitöltendı adatlap az a 4 lapos Excel file, amit
2006SzakertoUrlap_V61171-060331-1600.xls néven lehetett megtalálni a honlapon?
Válasz: Igen. Az őrlap kitöltése ajánlott és célszerő mindazok számára, akik szívesen
vállalnak szakértıi tevékenységet (természetesen díjazás ellenében) más pályázatainkra
beküldött projektek vagy beszámolók értékelésében, illetve a késıbbiekben is részt vennének
más pályázatainkon. Ez esetben megspórolhatnak egy újbóli bemutatkozást.
31. Kérdés: Lehet-e a szándéknyilatkozatokat fax-on beadni, vagy mindenképpen
eredeti példány kell?
Válasz: A faxon beküldött szándéknyilatkozatot is csatolhatják a pályamőhöz, de
mindenképpen szerezzék be és ırizzék meg az eredetit is.
32. Kérdés: A gazdasági vezetı és a projektvezetı lehet ugyanaz a személy?
Válasz: Igen.
33. Kérdés: Elképzelhetı-e hogy egy adott, vagy közel azonos területrıl több
projektjavaslat is támogatást nyer?
Válasz: Nem. Az eset arról tanúskodik, hogy a pályázók nem értették meg a pályázat
lényegét, miszerint a támogatással a nemzetgazdaság egy adott szegmensének alulról jövı
kezdeményezését, összefogását kívánjuk felkarolni, és nem egy adott a szakma képviselıit
kívánjuk versenyeztetni.
34. Kérdés: Egy szervezet több Platform szervezésére is adhat be pályázatot?
Válasz: A szándék a pályázó nem kevés önbizalmára és dicséretes hatékonyságára utal,
amennyiben képes a nemzetgazdaság különbözı szegmenseinek alulról jövı
kezdeményezéseit külön-külön összefogni és artikulálni. Bírálati szempontból azonban
felvetıdik, hogy nem központilag, azaz felülrıl irányított „platformszervezésrıl” van-e szó.
Ha ez nem derül ki a pályázati szakaszban, akkor kiderül majd a monitorozás során, és ennek
alapján a támogató felbonthatja a támogatási szerzıdést.
35. Kérdés: Kik nem pályázhatnak?
Nem nyújthat be pályázatot betéti társaságok, közkereseti társaságok és más jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetek.
36. Kérdés: Van-e lehetıség az elsı pályázatra benyújtott pályamővekhez csatolt
Szándéknyilatkozatok ismételt felhasználására?
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Nem.
A platformban érdekeltséget kinyilvánító partnerek szándéknyilatkozata:
- a pályamőben az adott pályázatra beadandó pályamő szerves része és
- támogatás esetén a pályamő/projekt szerint szervezıdı platformban való részvétel szándékát
fejezi ki;
- a Szándéknyilatkozatok fontos elemét képezik az értékelési folyamatnak is.
Ennek megfelelıen az NTP_2008 pályázatra beküldött pályamőben a célzottan erre
vonatkozó szándéknyilatkozat fogadható el (a dátum és a szöveg igazolja, hogy a 2008. évi
pályázatra készített pályamőrıl van szó).
A beadás módja lehet eredeti aláírású papír - vagy ennek faxon beküldött változata, (ezek
valamelyike a papíralapú pályamő része). A szándéknyilatkozatok szkennelt változatát a
pályamő részét képezı CD-n is el kell helyezni a pályázati útmutatóban leírtak szerint.
37. Olyan területen, ahol van már támogatott Platform-kezdeményezés lehet-e pályázni?
Az elsı felhívás nyertes Platformjainak mőködési területén tevékenykedni szándékozó
Platform kialakítására építı pályamővet nem érdemes benyújtani. A Hivatalnak nem áll
szándékában egy adott területen több Platform létrehozását támogatni, hiszen ennek nincs
értelme, ez csak megosztaná a szakma képviselıit.
Abban az esetben, ha már támogatott Platform mőködési területével átfedı kezdeményezés
elindítása a pályázó célja, jól felépített, érvekkel alátámasztott indoklással kell bizonyítani a
Platform létjogosultságát.
Az elsı pályázaton nyertes Platformok listája az alábbi linken érhetı el:
http://www.nkth.gov.hu/nemzeti-technologiai.

