Pályázati felhívás

Budapest, 2008. augusztus 05.

I. A támogatás célja
A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja
elısegíteni korszerő technológiák területén végzett középtávú, felhasználás orientált stratégiai
kutatás-fejlesztéssel. A támogatás célja az innováció ösztönzése a magyar K+F stratégiai
szempontok figyelembevételével.
A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelmő, világos célkitőzéssel kell
rendelkezniük, amelynek megvalósításához több területet átfogó (cross-diszciplináris)
technológiai megoldások is alkalmazhatók.
A program célja olyan K+F tevékenységek ösztönzése, amelyek
•

olyan technológia alapú innovációkat alapoznak meg, amelyeknek jelentıs
nemzetgazdasági és társadalmi hatásai várhatóak (hasznosíthatóságuk szélesebb
felhasználói kört érint)

•

valós piaci igényeken alapuló versenyképes termékek és szolgáltatások kifejlesztését
eredményezik

•

tervezésében és a végrehajtásában a vállalkozások vezetı szerepet látnak el,

•

a vállalkozások és a K+F szféra együttmőködésére építenek, stratégiai partnerségek
kialakításához vezetnek,

•

biztosítják a hazai kutatóközösség utánpótlását, illetve megerısítését PhD hallgatók és
fiatal kutatók projektbe történı bevonása révén

•

jelentıs saját és egyéb forrás bevonásával valósulnak meg

•

dedikált felhívás esetén az adott tématerületekhez illeszkednek és világszínvonalon is
versenyképes eredményeket hoznak

•

elısegítik az Európai Unió 7. kutatás-fejlesztési Keretprogramjára való magyar
felkészülést és bekapcsolódást

A pályázat alprogramjai és dedikált tématerülete
A gazdasági és társadalmi kihívások K+F megoldásaira a program a 2008-as, 2009-es és 2010-es
felhívásai alprogramok és dedikált felhívások keretében nyújtanak lehetıséget projektjavaslatok
benyújtására. A projektjavaslatokat a 2008. ıszi fordulóban az alábbi négy alprogram és egy
dedikált felhívás keretében lehet benyújtani (olyan projektjavaslatok is beadhatók, melyek nem
kapcsolódónak közvetlenül az adott alprogramon belül kiemelt tématerületekhez, de az adott
alprogram átfogó témájának megfelelnek).
1. Élettudományok, (A1)
2. Versenyképes ipar, (A2)
3. Versenyképes agrárium és élelmiszeripar (A3)
4. Élhetı, fenntartható környezet (A4)
A dedikált tématerület szőkebb szakmai kört, részben eltérı pályázati feltételek mellett
szólítanak meg.
5. Védelmi és biztonsági kutatások (D5)

II. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Nemzeti Technológia
Program 2008-as két meghirdetésére összesen 30 milliárd Ft-ot biztosít.

III. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma
A 2008-as két meghirdetés során támogatott pályamővek várható száma összesen 45-60 db.

IV. A támogatásra jogosultak köre
A program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek a vállalkozások,
non-profit és költségvetési kutatóhelyek, valamint a vállalkozások egymás közti hatékony
együttmőködésével valósul meg.
A program minden alprogramja és dedikált felhívása esetében támogatásra jogosultak:
• Magyarországon székhellyel rendelkezı jogi személyiségő gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
• külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei,
• jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkezı intézményei
valamint ezek konzorciumai.
A projektjavaslatot a jelen Pályázati felhívásban és az Útmutatóban meghatározottak szerint a
konzorciumi tagoknak együttesen kell benyújtaniuk.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb 6 lehet, és a konzorciumvezetı intézmény csak üzletszerő
gazdasági tevékenységet elsıdleges tevékenységként végzı vállalkozás lehet (non profit
gazdasági társaság nem lehet konzorciumvezetı intézmény).

V. Támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza
nem térítendı támogatás).
A megvalósítandó projekt futamideje minimum 18, maximum 48 hónapra tervezhetı.

VI. A támogatás mértéke
Az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás a projekt teljes futamidejére a versenyképes
agrárium és élelmiszeripar alprogram esetében min. 200 millió Ft, a többi alprogram és a
dedikált felhívás esetében min. 300 millió Ft, illetve minden alprogram és a dedikált felhívás
esetében max. 1000 millió Ft lehet.
A támogatás mértéke – valamennyi alprogramban és dedikált tématerületen– pályázónként:
1. Vállalkozások (illetve a projekt keretében piacbefolyásoló tevékenységet végzı non
profit és költségvetési szervek) részére nyújtott támogatás:

Az elszámolható költségek alapján számított bruttó támogatás intenzitás K+F projekttámogatás
esetén a következıképpen alakul:
A maximális támogatási intenzitás
• alapkutatásnál 100%;
• ipari (alkalmazott) kutatásnál 50%;
• kísérleti fejlesztésnél 25%.
Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
kisvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20 százalékponttal;
középvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10 százalékponttal
növelt értéke a fent meghatározott mértéknek.
A tagonként számítandó intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal
növelhetık
a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább két egymástól
független vállalkozás tényleges együttmőködésével valósul meg és a következı feltételek
teljesülnek:
aa) egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 70%-át
viselnie, és
ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással való együttmőködéssel jár együtt, vagy a
projekt határokon átnyúló (azaz a K+F tevékenységet legalább két különbözı tagállamban
folytatják);
b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt egy vállalkozás és egy
kutatási szervezet tényleges együttmőködésével valósul meg és a következı feltételek teljesülnek:
ba) a kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és
bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele,
amennyiben azok a szervezet által végzett kutatásból származnak;
c) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a projekt eredményeit széles körben terjesztik
technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és mőszaki
szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhetı adattárakban (adatbankok, amelyekben
bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken
keresztül.
Az a) és b) pontok alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minısül tényleges
együttmőködésnek.
Az adott tevékenységtípusra vonatkozóan a konzorciumi tag csak egyszer érvényesítheti
a 15 százalékpontos növelést a 80%-os támogatási intenzitási korlát figyelembe vételével
Elınyt élveznek azok a projektek, melyek végrehajtása jelentıs saját forrás bevonással
történik.
2. Jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi
személyiséggel rendelkezı intézménye nem gazdasági tevékenysége esetén: a támogatás nem
minısül az EK-Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a
részükre megítélhetı támogatás 100% lehet.
Minden egyes projekt támogatásának min. 50%-át a konzorciumban résztvevı üzletszerő
gazdasági tevékenységet elsıdleges tevékenységként végzı vállalkozásoknak kell
igényelniük.

Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben
az a normál mőködésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

VII. Támogatható tevékenységek
A projekt alapkutatás, ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti fejlesztés típusú
tevékenységeken keresztül valósítható meg.
A kutatás típusainak projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg, lehetséges értékei az
alapkutatás esetén rögzítettek, mely maximum 30% lehet. Feltétel, hogy alapkutatás önmagában
nem, csak a projekt részeként, az ipari (alkalmazott) kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységgel
összefüggésben támogatható.

VIII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A Pályázati Felhívás és Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot minden alprogram és
dedikált tématerület esetében magyar (1 eredeti) és angol (1 eredeti), nyelven, egyenként
összefőzve, vagy kötve zárt csomagban, , postai úton nyújtsa be az alábbi címre:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók 684.)
Csomagként történı feladáskor a csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni. Kérjük, ne
felejtse el a csomagra ráírni a pályázat nevét és a projekt azonosítóját sem.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
A pályamő benyújtásának (postára adásának és elektronikus beküldésének) határideje:
2008. szeptember 15.

Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Pályázati őrlap és annak kitöltési
útmutatója, valamint a pályamő beadásához szükséges egyéb dokumentumok és információk
elektronikusan letölthetık
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu),
és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. www.magzrt.hu honlapjáról.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és az Őrlap a kitöltési
útmutatójával, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

