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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) és (2) c)
alapján1 a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és az
Argentin Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttmőködés keretében
kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a
magyar – argentin kormányközi TéT együttmőködési program keretében történik.
A pályázat célja és prioritásai
 A világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai innovációs központok,
tudásközpontok K+F fejlesztésének támogatása a nemzetközi kétoldalú TéT kapcsolatok
eszközeivel.
 Ezen központok nemzetközi együttmőködéseinek támogatása annak érdekében, hogy azok
alapjául szolgálhassanak késıbbi nemzetközi nagyprojekt együttmőködéseknek.
 A kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttmőködésekbe való bekapcsolódásának, szakmai
fejlıdésének elısegítése.
 A közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elısegítése, a kisés közepes vállalkozások nagyobb arányú részvétele a kétoldalú TéT együttmőködésekben.
A kutatócseréknek elı kell segítenie:
 rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható, két- vagy többoldalú nemzetközi K+F
együttmőködés keretében megvalósuló nagyprojektek elıkészítését,
 rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható K+F projektek indításának elıkészítését,
 a fiatal kutatók (pl. egyetemi és Ph.D. hallgatók, pre- és posztdoktorok) nemzetközi
tapasztalatszerzésének elımozdítását, és ezen keresztül hozzájárulás a kutatói életpályamodell
megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez,
 a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beilleszkedésének
elısegítését, hazai szakmai kapcsolataik erısítésén keresztül.
 a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttmőködésekbe való bekapcsolódásának
lehetıségét, a hazai kutatás-fejlesztés nemzetközi versenyképességének növelését,
 a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elısegítését, a kisés közepes vállalkozások nagyobb arányú részvételét a kétoldalú TéT együttmőködésekben.
A pályázók köre
Támogatást kaphatnak2
• Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
• Jogi személyiségő non-profit szervezetek,
• Szövetkezetek,
• Jogi és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
amelyek a természet-, az orvos-, a mezıgazdasági és a mőszaki tudományok területén kívánnak
együttmőködni.
A támogatás feltételei:
Vállalkozás és piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet végzı non profit szervezet esetében a
támogatás csekély összegő (ún. de minimis) támogatásnak minısül. A de minimis támogatásra
vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15 -i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28.)
tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegő támogatási
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
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(2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerzıdésben
meghatározottak szerint különösen: … c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttmőködésbıl adódó
feladatokra;
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10. § (1); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és
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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.
A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését megelızı három pénzügyi
évben mekkora összegő - csekély összegő - támogatásban részesült. Az 1998/2006/EK Bizottsági
rendelet értelmében csekély összegő támogatás jogcímen nem nyújtható támogatás:
o a széniparban,
o az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 1. sz. mellékletében felsorolt
o mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével kapcsolatos tevékenységhez,
o az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 1. sz. mellékletében felsorolt
o mezıgazdasági termékek feldolgozásához és marketingjéhez akkor, ha a
o 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,
o szállítási ágazatban a teherszállító jármőveknek a kereskedelmi fuvarozás terén mőködı
vállalkozások általi megvásárlására,
o halászati és akvakultúra ágazatokban,
o exporttámogatásként,
o az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket elınyben részesítendı
o támogatásként,
o 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 kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási
döntés napjától számított tíz évig megırizni
Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban3
az a szervezet, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy amely
a) csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) adott pályázat megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében
foglalt (cél) elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztı adatot
szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette;
c) a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
d) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) elıirányzatokkal szemben 60
napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
A teljes támogatás keretösszege:
A támogatás formája4:
A támogatás idıtartama:
A támogatás maximális mértéke:
Az elszámolható költségek köre:

20 millió Ft/év
vissza nem térítendı támogatás
Max. 24 hónap
5 millió Ft/projekt
• külföldi beutazó kutatónak járó napi, illetve havi
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•
•

ellátmány,
magyar kiutazó kutatónak járó utazási, beteg és
balesetbiztosítási költségei,
A Magyarországon, illetve külföldön megrendezendı,
és a projekttel összefüggı rendezvények költségei.

Elıleg, a támogatás folyósítása
A pályázók elıleget kaphatnak a támogatásból. Jogi személyiségő és jogi személyiség nélküli
vállalkozások, szövetkezetek, jogi személyiségő non-profit szervezetek számára a támogatási összeg
utolsó 10 %-a csak a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után folyósítható.
Az elıleg, illetve az elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolók után járó támogatás fennmaradó
részének kifizetése az ún. „Támogatásigénylı lap” benyújtásával történik.
A pályamővek formai ellenırzése
Az NKTH megbízásából a TéT Alapítvány a pályamőveket formai szempontból ellenırzi. A pályamő
formai okokból elutasításra kerül, ha a pályázó:
1. nem csatolta a kötelezıen kitöltendı nyilatkozatokat, a pályázati őrlapot, a projekt leírását, a
mellékleteket és az adatlapot;
2. nem cégszerően írta alá a pályázati őrlapot, a nyilatkozatokat;
3. a pályázó nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz vagy vele szemben
valamely jogszabályban vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);
Az értékelés szempontjai
 A projektjavaslat tudományos és mőszaki értéke.
 Alkalmasság és kivitelezhetıség.
 A projektjavaslat jelentısége a nemzetközi együttmőködés szempontjából.
 Reális-e tervezett kutatócserék száma és idıtartama a kitőzött célok eléréshez.
 A projektjavaslat gazdasági hasznosíthatósága, jelentısége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a
szakterület vagy a nemzetgazdaság szempontjából.
 A megjelölt TéT rendezvény szerepel-e a szóban forgó kétoldalú TéT együttmőködés prioritásai
között
Az értékelés folyamata
A pályamővek támogatásról vagy elutasításáról szakértıi vélemények alapján az NKTH elnöke dönt. A
döntésrıl a TéT Alapítvány írásban értesíti a pályázókat. A jóváhagyott pályamővek megvalósításáról és
a támogatás nyújtásának feltételeirıl a nyertes pályázókkal támogatási szerzıdést köt.
Szerzıdéskötés, finanszírozás, nyomon követés
A pályamő elfogadása esetén az NKTH az értesítés kézhezvételétıl számított 30 napig érvényes
szerzıdéskötési ajánlatot tesz a pályázónak. Ha a támogatási szerzıdés a megjelölt idı alatt a támogatott
hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 17.§ (2) pontja szerint. A megvalósítás során a támogatási szerzıdés esetleges módosítását a
pályázónak írásban kell kezdeményeznie.
A támogatási szerzıdés megszegésének lehetséges szankcióiról szóló részletes szabályozást a 217/1998
(XII.30.) Korm. rend. 87.-88. §, valamint a 133/2004. (IV.29.) Korm. rend. 18. § tartalmazza.
A támogatott a támogatás felhasználását elkülönítetten köteles nyilvántartani. A támogatottaknak a
feladat befejezésekor szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie.
A megkötendı szerzıdés mintaszövege, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók készítéséhez
útmutatók a TéT Alapítvány honlapján megtekinthetık: <http://www.tetalap.hu> (kétoldalú TéT
pályázatok/formanyomtatványok).
A pályamő összeállítása
A pályázat az alábbi részekbıl álljon:
1. Pályázati Őrlap
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2.
3.
4.
5.
6.

A projekt leírása (max. 2 oldal)
Mellékletek
Nyilatkozatok
Adatlap a támogatási döntésrıl
Kiemelt TéT rendezvények esetén azok programja

A projekt leírása:
• Elızmények, korábbi együttmőködés a témával kapcsolatban
• Az együttmőködés indoklása (különös tekintettel a két kutatócsoport egymást kiegészítı
jellegére)
• A közös munka célja. Várható eredmények. Az eredmények hasznosítási módja
• Az együttmőködés társadalmi-gazdasági várható haszna mind magyar, mind külföldi
viszonylatban
• Feladatmegosztás a magyar és a külföldi intézmények, résztvevık között
• A megvalósítás ütemezése (ellenırzési pontok) és munkamódszere
Mellékletek:
• A magyar és a külföldi projektvezetınek, továbbá a projektben résztvevı magyar és külföldi
kutatóknak a témával kapcsolatos szakmai tevékenysége (max. 1-1 oldal személyenként) és
publikációs jegyzéke (max. 5-5 publikáció címe személyenként)
• Az utolsó 5 évben támogatott kétoldalú kormányközi TéT projekt(ek) szakmai záró
beszámolója
Nyilatkozatok:
• Nyilatkozatok (letölthetı nyomtatvány köztartozásról, adatok kezelésérıl stb.)
A pályamő beadása
A pályázatot magyar nyelven 3 példányban kell beküldeni. A külföldi partnerrel történt egyeztetés
nyelvén 1 példányban mellékelje a pályázati őrlapot és a projekt leírását.
Kérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni, és az egyes példányokat összetőzni. A
projektvezetı az összeállított pályamő minden oldalát lássa el kézjegyével. A pályázónak a külföldi
projektvezetı és munkahelyi vezetı által aláírt projektjavaslatot kell benyújtania (ld. pályázati
őrlap 3. o.). Az aláírások hiánya esetén a pályázatot nem tudjuk elfogadni!
A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba
szerkesztve) az alábbi címekre kérjük beküldeni:
bilat@tetalap.hu
peter.judak@nkth.gov.hu
A pályázati felhívásról, a pályamő kidolgozásáról, a magyar kapcsolattartó ad tájékoztatást.
A kormányközi TéT együttmőködés keretében a magyar és a külföldi kapcsolattartók a következı
személyek:
Magyar kapcsolattartó
Külföldi kapcsolattartó
Judák Péter
Mrs. Silvina Bidart
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
SECYT
Tel: 1 484 2573
Tel: 00- 54-11-43127512/13
Fax: 1 2660801
Fax: 00-54-11-43127203
e-mail: peter.judak@nkth.gov.hu
Email: sbidart@correo.secyt.gov.ar
www.secyt.gov.ar
Honlap: www.nkth.gov.hu
A pályázat nyerteseit a TéT Alapítvány értesíti a további teendıkrıl.
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