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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 szakterületet átfogó technológiai megoldások
is alkalmazhatók.
A program célja olyan K+F tevékenységek ösztönzése, amelyek
•

A magyar-szingapúri TéT kapcsolatok fejlesztését ösztönzik új, közös pályázat
indításával

•

olyan technológia alapú innovációt céloz meg, amelynek jelentıs kétoldalú TéT hatása
várható (kiválósági központok kialakulása, illetve szélesebb felhasználói kör létrejötte
valószínősíthetı)

•

hazai és szingapúri innovatív vállalkozások együttmőködésére építenek, a globális
piacon is értékesíthetı termékek elıállításhoz vezetnek,

•

elısegítik a hazai fiatal kutatók és PhD hallgatók nemzetközi projektekbe történı
bekapcsolódását

A célok eléréséhez szükséges konkrét feltételeket a pályázati útmutató részletesen tartalmazza.
A 2008-as felhívásokban az alábbi tématerületek szerepelnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Új gyógyszerjelöltek felfedezése és biológiai hatóanyagok,
Kémiai tudományok,
Gyógyszertan,
Nanotechnológia,
Orvosbiológiai tudományok beleértve a biotechnológiát és a gyógyszerészeti
tudományokat.

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 az NKTH-A*STAR
(Szingapúr) kétoldalú TéT pályázat során, a projektek teljes futamidejére összesen 780 millió
Ft-ot biztosít.
III. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma
A 2008-as meghirdetés során támogatott pályamővek várható száma összesen 4-8 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 kutatási konzorcium keretében.
A programban az NKTH részérıl támogatásra jogosultak:
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Magyarországon székhellyel rendelkezı jogi személyiségő gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
• jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek, költségvetési szervek,
költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkezı intézményei
A projektjavaslatot a jelen Pályázati felhívásban és az Útmutatóban meghatározottak szerint a
konzorciumi tagoknak együttesen kell benyújtaniuk.
A pályázatot azonos tartalommal mind a magyar, mind a szingapúri partnernek saját
országában be kell nyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
•

V. Támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendı támogatás).
A megvalósítandó projekt futamideje maximum 36 hónapra tervezhetı.
VI. A támogatás mértéke
Az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás a projekt teljes futamidejére min. 25 millió Ft
max. 65 millió Ft lehet.
A támogatás mértéke – valamennyi tematikus területen – pályázónként:
1. Vállalkozások (illetve a projekt keretében piacbefolyásoló tevékenységet végzı non profit és
költségvetési szervek) részére nyújtott támogatási intenzitás alapkutatásnál 100%, ipari
(alkalmazott) kutatásnál 50%, kísérleti fejlesztésnél 25%, melyet ipari kutatás vagy kísérleti
fejlesztés esetén a kisvállalkozás 20 százalékponttal, a középvállalkozás 10 százalékponttal
növelhet. A támogatási intenzitás további növelésének lehetıségeit a pályázati útmutató
tartalmazza.
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.
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 magyar (1 eredeti) és
angol (1 eredeti), nyelven, egyenként összefőzve, vagy kötve zárt csomagban, postai úton,
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valamint az astar@tetalap.hu és az astar@nkth.gov.hu email címekre elektronikus úton
szíveskedjék benyújtani az alábbi címre:
TéT Alapítvány
A csomagon a „TéT Alapítvány, 1255. Budapest Pf. 38.” címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
A pályamő benyújtásának (postára adásának) határideje: 2008. szeptember 23.
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).
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és az Őrlap a kitöltési
útmutatójával, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
Magyar kapcsolattartó:
Judák Péter
NKTH
Tel: 00-36-1-484 2573
Fax: 00-36-1-266 0801
Email: peter.judak@nkth.gov.hu

A*-STAR (Szingapúr) kapcsolattartó:
Ms Amanda ANG Tian Wei
A*STAR (Szingapúr)
Tel: +65 68266375
Fax: +65 6478 9581
Email: Amanda_Ang@a-star.edu.sg
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