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Bevezetés
A Római Szerzıdés 169. cikkelye szerinti közös programokat a tagállamok kezdeményezik az
Európai Bizottságnál. A Bizottság javaslata alapján az Unió Tanácsa és az Európai Parlament ún.
együttdöntési eljárással határoz a közös programok elfogadásáról
A közös programok a nemzeti programok integrálását, összehangolását, a nemzeti programokat
megvalósító szervezetek együttmőködését segítik elı a források koncentrálásával, közös európai
célok elérése érdekében. A közös programok közös pályázati felhívások kialakításán, a pályamővek
közös értékelésén és a kiválasztott projektek közös finanszírozásán keresztül valósulnak meg. A
finanszírozásban az Európai Bizottság, a résztvevı tagországok és maguk a pályázók közösen
vesznek részt. Várható, hogy a szoros együttmőködést feltételezı közös programokban az Európai
Unió kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjaihoz képest jobban tudnak érvényesülni a
résztvevı tagországok preferenciái, a pályázók érdekei.
Az Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL-JP) program - innovációs program az
infokommunikációs eszközökkel segített életvitel területén.
Az idıskorúak száma világszerte növekszik, mind abszolút értelemben, mind relatíve, az aktív keresık
számához viszonyítva. Ellátásuk, gondozásuk, egészségi állapotuk felügyelete és szükség esetén az
ápolásuk egyre nagyobb (anyagi, illetve személyi) terhet jelent mind a társadalombiztosítás és
intézményei, mind a családok számára Magyarországon is. Az infokommunikációs eszközök jelenlegi
fejlettségi szintje lehetıséget ad arra, hogy a felügyeleti és ellátási feladatok számottevı részét
mőszaki eszközök felhasználásával oldjuk meg a következı évtizedekben. Mindezeken túl az
infokommunikációs eszközök szerepe erısödni fog a szőrıvizsgálatok elvégzésében, a
népbetegségek kialakulásának megelızésében, illetve korai felismerésében is.
Az AAL Joint Programme (továbbiakban AAl JP) pályázat lebonyolítója az Ambient Assisted Living
International Association (továbbiakban Association), mindez azt jelenti, hogy a pályázati kiírással,
bíráltatással kapcsolatos feladatokat ezen szervezet látja el. A pályamővek bírálata nemzetközi
bírálóbizottság által történik. A bírálati eredmények kötik a nemzeti hatóságokat. A támogatási
szerzıdéseket a nyertes pályázókkal a nemzeti hatóságok kötik meg.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból mintegy 2,5
millió euró összeget különített el évente az AAL programban való részvételhez.
1. A támogatás célja
A kiírás célja tagországi együttmőködésen nyugvó innovatív nemzetközi projektek támogatása az
„Infokommunikációs megoldásokra épülı prevenció és krónikus betegségek kezelése az idısek
szolgálatában”
2. A támogatás forrása, jogcíme és összege
A támogatás forrása: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban Alap) 2. címe (A
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló a 2007. évi CLXIX. törvény alapján).
A
támogatást A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
(továbbiakban Atv.). 8. § (1) bekezdésében foglalt a)-c) és e) jogcímekre lehet felhasználni.
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében az Alap terhére az NKTH a 2008-ra 2,5 millió Euró
(625 millió Ft) összeget biztosít. Ez az összeg kiegészül az Európai Bizottság pénzügyi
hozzájárulásával.
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3. A támogatásban részesülı magyar részvételő pályázatok várható száma
10-15 db
4. A támogatásra jogosultak köre:
Ezen útmutató az AAL Joint Programban induló konzorciumok magyar pályázónak
alkalmassági feltételeinek részletezését tartalmazza. Támogatáshoz Kizárólag a Közös
Programban nyertes pályázók juthatnak!
•
•
•

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

A támogatásra kizárólag a közös program Nemzetközi Értékelı Bizottságának döntése alapján
támogatásra javasolt és az Association közgyőlése, valamint az Európai Bizottság által
jóváhagyott projektek résztvevıi jogosultak. A támogató velük köt szerzıdést a támogatásra
javasolt projektek rangsorát követve, a magasabb pontszámot elért nemzetközi projekt hazai
résztvevıivel kezdve. Szerzıdések a rendelkezésre álló éves keret kimerülésének erejéig
köthetıek.
A nemzetközi konzorciummal szemben támasztott kógens feltételek:
•
•
•
•

A konzorcium legalább három független szervezet alkotja, melyek mindegyike a Közös
Program költségvetéséhez hozzájáruló 3 különbözı országból érkezik
A konzorciumi tagok közül legalább 1 piacorientált tevékenységet végzı üzleti partner
A konzorciumi tagok közül legalább 1 KKV (ez lehet a piacorientált tevékenységet végzı üzleti
partner)
A konzorciumi tagok közül legalább 1 végfelhasználó szervezet (ezt a Közös Program
definiálja)

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza
nem térítendı támogatás). A támogatás futamideje legfeljebb 3 év.
6. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások
szabályairól 146/2007 (VI. 26.) kormányrendelet alapján nyújtható maximum:
6. § (1) K+F projekttámogatás esetén az egyes projektekhez nyújtott, ugyanazon elszámolható
költségekre vonatkozó, bármely támogatás intenzitása nem haladhatja meg a (2)-(4)
bekezdésekben meghatározott mértékeket.
(2) A maximális támogatási intenzitás
a) alapkutatásnál 100%;
b) ipari kutatásnál 50%;
c) kísérleti fejlesztésnél 25%.
(3) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat
benyújtásakor
a) kisvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20 százalékponttal;
4

b) középvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10 százalékponttal
növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek.
(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott 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.
(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjainak alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minısül
tényleges együttmőködésnek.
Támogatási intenzitás
Jogosultak

Nagyvállalkozás

Középvállalkozás

Kisvállalkozás

non-profit
szervezetek,
költségvetési
szervek

alapkutatás

100%

100%

100%

100%

ipari vagy
alkalmazott
kutatás

50%

60%

Tevékenység

(1)

70%

(2)

100%

ipari kutatás az
alábbi feltételekkel:
 vállalkozások közötti
együttmőködés;
nagyvállalatok
esetében: határokon
átnyúló vagy legalább
egy KKV-vel vagy
 vállalkozás
együttmőködése egy
kutatási szervezettel
vagy
 az eredmények
terjesztése

kísérleti
(pre-kompetitív)
fejlesztés

65 %

25%

75 %

35%
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(1)

80 %

45%

(2)

100%

100%

kísérleti fejlesztés
az alábbi feltételekkel:
 vállalkozások közötti
együttmőködés;
 nagyvállalatok
esetében határokon
átnyúló vagy legalább
egy KKV-vel vagy
 vállalkozás
együttmőködése egy
kutatási szervezettel
(1)
(2)

40%

50%

60%

100%

maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhetı
maximális támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhetı

7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a
jogalany,
a) amely csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) amely a jelen pályázat kihirdetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
vagy az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt
pályázatokra benyújtott pályamőben valótlan vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve a
támogatásai szerzıdést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
c) amelynek lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása van (kivéve, ha arra az
illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
d) amely az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatokkal
szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
e) amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg;
f) amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági
engedélyekkel;
g) amely a nehéz helyzetben lévı vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához
nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja
szerint nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül;
h) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı
határozata van érvényben.
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül továbbá
a)
b)
c)
d)

1

2

aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó ;
3
a kizárt közjogi tisztségviselı ;
az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;
az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;

1 b) döntés-elıkészítésben közremőködı: az a természetes személy, aki
ba) munkaviszony jellegő jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási
döntés elıkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal
rendelkezı testület tagja;
2 c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetıje vagy
testület tagja,
cb) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási
döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı
szerv vezetıje vagy testület tagja;
3 d) kizárt közjogi tisztségviselı: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális
fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkezı központi hivatal vezetıje, a regionális
fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehozott társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsága tagjai, illetve az
Ágazati Operatív Programok Közremőködı szervezetei vezetı tisztségviselıi és ellenırzı szervének tagjai;
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e) olyan
gazdasági társaság, alapítvány,
társadalmi szervezet,
egyház vagy
szakszervezet,illetve ezek önállójogi személyiséggel rendelkezı olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezetı tisztségviselı4, az alapítvány kezelı
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja;
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; akinek a részvételbıl való
kizártságának tényét a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 13. §. alapján a honlapon közzétettek.
8. Támogatható tevékenységek
A projekt megvalósítása során alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés támogatható. A Kutatási
és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 12. § értelmében
•
•

•

alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bıvítése, amely nem
kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitőzéshez,
ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek
célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy
szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentıs javulást eredményezzen a már meglévı
termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban,
kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe
foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése
(idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülı prototípus elkészítése is). Nem minısül
kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létezı
szolgáltatásokon végzett rutinszerő változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat
vagy szolgáltatás fejlıdését is eredményezi.

9. Elszámolható költségek
Kizárólag a kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása érdekében felmerülı költségek
számolhatók el a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény elıírásai szerint az alábbiakban
foglaltak figyelembe vételével:
Személyi juttatásra: Kizárólag az adott kutatási projektben résztvevı kutatók, technikusok, egyéb
kisegítı személyzet személyi jellegő ráfordításai a támogatott projektben való alkalmazásuk
mértékéig.
Munkaadókat terhelı járulékra: A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok.
Befektetett eszközök beszerzése (de ezek nem lehetnek eredendıen sajátjaik): A kutatási projekt
mértékéig és idıtartamára felhasznált eszközök költségei. Amennyiben ezeket az eszközöket a
kutatási projektnél nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt
idıtartamának megfelelı amortizációs költségek számolhatók el. Az immateriális javakra is ezen
bekezdés vonatkozik, kivéve a licencia tárgyát képezı szabadalmakat.
Kizárólag és folyamatosan a kutatási tevékenységhez igénybe vett tanácsadás és egyenértékő
szolgáltatások költségei, ideértve a kutatást, mőszaki ismereteket és a külsı forrásokból piaci áron
megvásárolt, illetve licencia tárgyát képezı szabadalmakat, amennyiben a tranzakciót független felek
között hajtották végre és nincsenek összejátszásra utaló jelek, (azok nem lehetnek eredendıen a
sajátjai).

4 g) vezetı tisztségviselı: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezetı tisztségviselı.
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Kiegészítı általános költségek, amelyek a kutatási projekt céljának megvalósítása érdekében
ténylegesen felmerülı általános (rezsi) költség, de az összeg nem haladhatja meg konzorciumi
tagonként külön-külön az általuk elnyert támogatás, valamint a saját forrás összegének 5-5%-át. 3%ot meg nem haladó rezsiköltség elszámolása esetén az elszámolás indokoltságát nem kell
bizonylatokkal igazolni. A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült rezsi költségeket a
Támogatott Önköltség számítási szabályzatában meghatározott, számításokkal megfelelıen
alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint köteles elszámolni. Rezsi költségek között kell
elszámolni: a számlával dokumentált közmődíjak, telefondíj, elıfizetéses mobiltelefon-díj
(feltöltıkártya nem számolható el!), internet elıfizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak, bérleti
díjak, javítás, karbantartás stb. projektre vetített arányos részét. Elszámolható költségek számlánkénti
legkisebb (bruttó) összege 2000Ft, ez alatt költséget elszámolni nem lehet.
Koordinációs költségek: Az elnyert támogatási összeg maximum 2%-a fordítható koordinációs
tevékenységre, melynek a tagok közötti felosztására a konzorciumi szerzıdés rendelkezései az
irányadók. Koordinációs költség csak személyi juttatás és annak járuléka, valamint dologi költség
lehet.
Egyéb mőködési kiadások, ideértve az anyagok, felszerelések és hasonló termékek költségeit,
amelyek a kutatási tevékenység érdekében közvetlenül merülnek fel elszámolhatók.
Amennyiben a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási
jogosultsága, akkor az összköltség számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt bruttó költsége. Ha a
pályázó ÁFA levonásra jogosult, akkor az összköltség számításának alapja a projekt ÁFA nélküli nettó
költsége.
A pályázat résztvevı a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a támogatásból elıleget
igényelhetnek indokolt esetben, a finanszírozás évenkénti ütemének figyelembevételével. A projekt
teljes tartalma alatt az összes kért elıleg mértéke költségvetési intézmények esetében 100%, egyéb
esetben (vállalkozások, alapítványok, stb.) maximum 90% lehet. Az egyes elılegrészekkel a
folyósítástól számított 12 hónapon belül el kell számolni.
A támogatás szempontjából figyelembe vehetı költségeket a saját forrás terhére a pályamő
nyilvántartásba vételének napjától, a támogatás terhére a támogatás odaítélésének napjától
lehet elszámolni.
Felhívjuk a pályázó figyelmét az esetleges közbeszerzési kötelezettségre. A közbeszerzési
szabályokat a 2003. évi CXXIX. Törvény határozza meg.
10. Kiválasztási szempontok
Az értékelésnél figyelembe vett szempont- és az alkalmazott pontrendszer részletes ismertetése a az
AAL-2008-1 felhívás 8-12. oldalán olvasható. Az értékelésnél vizsgált szempontok a következık:
•
•
•
•

A kiírás által támasztott céloknak való megfelelés
Tudományos és technológiai minıség
Konzorcium minısége; a projekt végrehajtásának hatékonysága
A létrejövı termék/szolgáltatás által gyakorolt hatás

11. A pályamővel szemben támasztott alkalmassági kritériumok
A pályamővel szemben támasztott alkalmassági kritériumok az AAL-2008-1 felhívás 7-8. oldalán
olvashatóak:
•
•
•

A pályamő nyelve angol
A konzorcium legalább három független szervezet alkotja, melyek mindegyike a Közös
Program költségvetéséhez hozzájáruló 3 különbözı országból érkezik
A konzorciumi tagok közül legalább 1 piacorientált tevékenységet végzı üzleti partner

8

•
•
•

A konzorciumi tagok közül legalább 1 KKV (ez lehet a piacorientált tevékenységet végzı üzleti
partner)
A konzorciumi tagok közül legalább 1 végfelhasználó szervezet (ezt a Közös Program
definiálja)
A nemzeti kritériumoknak történı megfelelés

12. Projektirányelvek
•
•
•
•

A projekt zárása után 2- 3 év elteltével piacképes termék vagy szolgáltatás létrehozása
Projekt futamideje: 12 – 36 hónap
Projekt teljes költségvetése: 1 - 7 M€
Maximális támogatási összeg pályázatonként: 3 M€

13. A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje
•
•

Benyújtási határidı 2008. Augusztus 21 17:00:00, (brüsszeli helyi idı szerint)
Pályázathoz szükséges nyilatkozatok az alábbi címre történı postára adásának
határideje: 2008. Augusztus 21. 24:00:00 Levelezési cím: Budapest 1117, Neumann János
utca 1/C.
A borítékon kérjük, tőntessék fel a vonatkozó pályázat akronimját!

•

A kitöltött közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságát célzó őrlap elektronikusan
feldolgozható adattartalmát elektronikus levél mellékleteként el kell küldeni az
kozpenz2008@nkth.gov.hu címre az őrlap kitöltési és beküldési útmutatójában foglaltak
szerint.
Pályázathoz szükséges nyilatkozatok scannelt változatát el kell küldeni az evita@nkth.gov.hu
címre.
Határidı: 2008. Augusztus 21 17:00:00

•
•
•

•

A pályázati folyamat tisztán elektronikai úton a központi weboldalon történik, a regisztrációhoz
kattintson a linkre: http://proposals.aal-europe.eu/
A pályázatokat tehát közvetlenül az AAL Association-hoz kell benyújtani, melyeket nemzetközi
bíráló bizottság (független európai szakértık) értékel.
Az NKTH által ellenırzött formai kritériumok:
 a résztvevı jogalany-e (legal entity);
 a pályázó és a projekt megfelel-e a hazai jogszabályoknak és a pályázati felhívásban
elıírtaknak
Az értékelést követıen a hazai pályázókkal, az NKTH köti meg a támogatási szerzıdést

14. Közérdekbıl nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében a
pályázatot befogadó az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által mőködtetett honlapon
(www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzéteszi a törvényben meghatározott adatokat.
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetıség szerint az igényelt összeget,
d) a törvény 8. §-a szerinti érintettséget.
A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követı 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó
nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat meghatározott adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
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A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és
elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplı üzleti titkot olvashatatlanná
teszi.
A pályázatot befogadó szerv törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása
naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
A honlapon mindenki számára ingyenesen biztosított a közzétett adatok kereshetısége.
Az elıírt adatok közzétételének biztosítása érdekében minden pályázónak ki kell töltenie a
közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságát célzó őrlapot.
Az adat nyilvánosságra hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a
technológiai eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és
logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy
ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét.
15. AAL-2008-1 Kiírás adatai
•
•
•
•
•
•

Kiírás meghirdetése: 2008. április 25.
Benyújtási határidı 2008. Augusztus 21 17:00:00, (brüsszeli helyi idı szerint)
A pályázati folyamat tisztán elektronikai úton a központi weboldalon történik, a regisztrációhoz
kattintson a linkre: http://proposals.aal-europe.eu/
Döntés várható ideje: 2008. November
Teljes költségvetés a 2008. évre: 57.7 M€
A fent szereplı érték, a tagállami allokációkon felül. már tartalmazza az Európai Unió
maximum 25 M€ összegő hozzájárulását. Az egyes hozzájárulások a követezıek:
Tag
Ausztria
Belgium
Ciprus
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Írország
Izrael
Olaszország
Luxemburg*
- FNR
- Luxinnovation
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Spanyolország*
- ISCIII
- Mityc
Svédország
Egyesült királyság

Hozzájárulás (M€)
2.5
1.0
0.5
0.5
2.5
2.5
5.0
1.5
2.5
0.5
1.0
2.5
0.3
0.3
1.9
1.0
0.5
0.2
0.2
0.2
2.0
2.0
0.8
1.1
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Tagállami allokációk összesen
Maximális EU hozzájárulás
Tervezett költségvetés

32.7
25.0
57.7

* Ezen országok esetében a támogatást több hazai intézmény büdzséjébıl érkezik.
•
•
•
•
•
•

•

A kiírás témája: „Infokommunikációs megoldásokra épülı prevenció és krónikus betegségek
kezelése az idısek szolgálatában”
A konzorcium nevében a koordinátor nyújtja be a pályázatot. (A formai követelményrendszer
és az őrlap letölthetı: http://proposals.aal-europe.eu/)
A bíráltatás központilag zajlik független európai szakértık segítségével.
Adott tagállami résztvevınek a tagállami szabályozásnak kell megfelelnie.
A hivatalos weboldal ingyenes szolgáltatása a konzorcium létrehozását elısegítendı
partnerkeresı szolgáltatás (http://ps.aal-europe.eu/)
A konzorciumi szerzıdés tartalmát a pályázók maguk határozzák meg. A konzorciumi
szerzıdés tervezetét nem kell mellékelni a pályamőhöz, azonban azt nyertes pályázat esetén
a projekt hivatalos kezdése elıtt már meg kell kötni. Kérés esetén a konzorciumi szerzıdés
egy példányát el kell juttatni az Association részére.
Szellemi tulajdonjogi kérdésekben a konzorciumi tagoknak ingyenes segítséget nyújt az IPR
Helpdesk szolgáltatás a http://www.ipr-helpdesk.org.

16. Szerzıdéskötés és a finanszírozás menete
A projektjavaslat elfogadása esetén az NKTH a pályázónak, az értesítés kézhezvételétıl számított 60
napig érvényes szerzıdéskötési ajánlatot tesz. 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.
Szerzıdéskötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve a szerzıdés mellékletét
képezi. A projektjavaslat elfogadása esetén a költségterv szerint kell elszámolnia a projekt kiadásairól.
A késıbbiekben a támogatási szerzıdés esetleges módosítását a pályázónak írásban kell
kezdeményeznie.
Az elfogadott pályamő munka- és költségterve szolgál a szerzıdéskötés alapjául.
Nyertes pályamő esetében a szerzıdéshez csatolni kell:
•

a kedvezményezettek jogállásától függıen
1.
gazdasági társaságok esetében hatályos cégkivonat egy hónapnál nem régebbi eredeti
vagy másolatának közjegyzı által hitelesített példánya (cégkivonat helyett elfogadható az
Igazságügyi Minisztérium mellett mőködı Céginformációs Szolgálat által kiállított hiteles
igazolás is).
2.
költségvetési szerv esetén alapító okirat vagy alapszabály 30 napnál nem régebben
hitelesített másolata, jogszabállyal létrehozott szerv esetén a jogszabály másolata a
megjelenés helyének és idıpontjának feltüntetésével (hivatalos folyóirat/közlöny címe,
megjelenés éve, száma; pl. Magyar Közlöny 2004. évi 52. száma).
3.
bírósági bejegyzésre kötelezett szerv esetén a 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás
eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolati példánya, melybıl hitelt érdemlıen kiderül,
hogy a szervezet képviseletére ki jogosult és milyen módon (együttes/önálló képviselet).

•

a munka és a költségterv magyar nyelvő hivatalos fordítását;

•

az aláírók eredeti aláírási címpéldányát, vagy annak közjegyzı által hitelesített másolatát;

•

a pályamőhöz csatolt Nyilatkozatok aktualizált változatát;
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•

kedvezményezettenként azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a kedvezményezettek
valamennyi a szerzıdés futamideje alatt forgalmazásra alkalmas bankszámlájára.

Támogatás igénybevétele
Az állami támogatás a szerzıdésben rögzített pénzügyi ütemezésben vehetı igénybe. Az NKTH a
támogatást a feladatok ellenırzött és jóváhagyott elvégzése után teljesíti, és forrásarányosan utalja át
a kedvezményezett igénylése alapján.
17. A támogatások felhasználásának ellenırzési rendszere
A kutatás-fejlesztési projekt megvalósulásáról a konzorcium tagok kötelesek mind a hazai mind a
központi támogató szervezet részére beszámolni. A központi ellenırzés a projekt egészét, míg a
nemzeti az adott ország konzorciumi partnereinek tevékenységét érinti. A központi és a hazai
támogató szervezet tevékenységét összehangolva folytatja.
A kutatás-fejlesztési projekt megvalósulása menet közben független szakértık bevonásával, a
munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékelésre kerül. Minden munkaszakaszt a szerzıdés
szerinti idıpontban a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elküldésével kell lezárni. Akkor
teljes egy beszámoló, ha az alábbiak szerint elkészített szakmai beszámolót és költségelszámolást,
tartalmazza a támogatási szerzıdésben elıírt mellékletekkel együtt.
17.1 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt
kutatás-fejlesztési tevékenység adott szakaszának lefolyását, az elért eredményeket. A szakmai
beszámoló a munka- és költségterv alapján kövesse az adott munkaszakasz tervét, és a következı
részekbıl álljon:
•

címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét és nyilvántartási számát, a támogatási
szerzıdés számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási idıszak tényleges kezdési és
befejezési idejét, a támogatott szervezet nevét, a projektvezetı nevét, és ha van, a projekt
honlapjának címét;

•

tartalomjegyzék;

•

a korábbi beszámolási idıszakok eredményeinek tömör összefoglalója;

•

az adott beszámolási idıszakra vállalt vagy valamely korábbi/késıbbi idıszakból átütemezett
részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, késıbbre halasztott, elıre
hozott, törölt stb.) az eltérések magyarázatával;

•

az adott beszámolási idıszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása;

•

az adott munkaszakaszban elkészült - megjelent vagy elfogadott - publikációk (cikkek,
elıadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok, szabadalmak, stb. listája; (A
publikációknál és egyéb kiadványoknál fel kell tüntetni, hogy a projektet az NKTH is
támogatta!);

•

összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és a tényleges költségeirıl indoklással,

•

a kutatás-fejlesztésben a beszámolási idıszakban ténylegesen résztvevık munkaidı
ráfordítása;

•

monitoring adatok a szerzıdés szakmai mellékletében rögzített célértékek figyelembe
vételével;
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•

az adott beszámolási idıszakban a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
intézkedések.

•

a kapott támogatás ösztönzı hatásának bemutatása.

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, az eltérést indokolni kell. A szakmai
beszámolót a projektvezetınek alá kell írnia. A szakmai beszámolót az egyes projektek
sajátosságainak megfelelıen kell összeállítani. A szakmai beszámoló tartalma – a bizalmasan
kezelendı adatok kivételével – nyilvánosságra hozható.
17.2 Pénzügyi elszámolás
A Támogatottnak a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelıen a projekt
költségeirıl elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A támogatási szerzıdés mellékletét
képezı költségterv szerint kell elszámolni a projekt kiadásairól.
A pénzügyi elszámolás elfogadásának feltétele a szakmai beszámoló elfogadása. A pénzügyi
beszámolónak összhangban kell lennie a szakmai beszámolóban leírt teljesítéssel. Ha a szakértık
véleménye alapján az adott munkaszakaszban egy feladat nem, vagy csak részben teljesült, akkor a
feladathoz kapcsolódó költségek csökkentve, csak a teljesítés arányában kerülnek elfogadásra.
A pénzügyi elszámolás módját a támogatási szerzıdés rögzíti. Az elszámolás nyilatkozattétellel
történik, ebben a kedvezményezett képviseletére jogosult teljes felelısséggel nyilatkozik a
beszámolási idıszakban felmerült számlával, vagy hasonló bizonyító erejő bizonylattal dokumentált
költségeirıl összegszerően, forrásonként. A nyilatkozatot a Kedvezményezett cégszerően aláírja és a
Kedvezményezett könyvvizsgálója ellenjegyezi. A nyilatkozathoz mellékelni szükséges a költség-,
illetve számlaösszesítıt.
Az elıleg elszámolásának módja megegyezik a részteljesítések elszámolásának módjával, esetenként
értelemszerően egybeesik, de az elıleggel 12 hónapon belül mindenképpen el kell számolni.
A Támogató, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a teljes projekt
megvalósítását, illetve az igénybe vett támogatás rendeltetésszerő felhasználását ellenırizni.
17.3 A támogatási szerzıdés megszegésének szankciói
A támogatási szerzıdés megszegésének szankciói a következık:
•
•

•

•
•

a támogatás felfüggesztése,
késedelmi kötbér fizetése a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerinti
esetekben (a késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képezı támogatás 10%-ának
1/365-öd része; a részletes szabályokat a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A. §-a és a
támogatási szerzıdés tartalmazza),
elállás a szerzıdéstıl, az addig nyújtott támogatás ez esetben 15 napon belül visszafizetendı
egy összegben, kamatokkal és egyéb költségekkel együtt (a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 88. § (4) bekezdése értelmében a kamat mértéke a szerzıdéstıl való elállás
idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese, de legalább 20%),
a szerzıdés azonnali hatályú felmondása,
kizárás a támogatási rendszerbıl.

A részletes szabályozást a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.-88/A §-a, valamint a 133/2004. (IV.
29.) Korm. rendelet 18. §-a, valamint a támogatási szerzıdés tartalmazza.
17.4 A projekt lezárás
A projekt befejezésekor az idıszakos szakmai és pénzügyi beszámolón kívül záró értékelı lapot és
záróbeszámolót kell készíteni. A záróbeszámoló bemutatja az eredmények tudományos, mőszaki
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tartalmát, a költségterv és a pénzfelhasználás viszonyát, az eredmények gazdasági és társadalmi
hasznosíthatóságát.
A projekt akkor tekinthetı megvalósultnak, ha a támogatási szerzıdésben megjelölt és támogatott cél
és feladatok a szerzıdésben meghatározottak szerint teljesültek. Ennek tényét a felek
zárójegyzıkönyvben rögzítik. A támogatás fennmaradó része csak a zárójegyzıkönyv aláírása után
folyósítható.
Letölthetı dokumentumok
Pályázati kiírás (angol nyelven)
Part B (doc)
Part B (pdf)
Pre check formula (doc)
Pre check formula (pdf)
Általános információ az pályázati eljárásról (angol nyelven)
További információk
Az AAL JP hivatalos weboldala
Nemzeti kontaktpontok listája
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