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Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet Az innováció
társadalmasítása címmel.

A támogatás célja
A társadalomtudományok széles spektrumát lefedı pályázati kiírás célja a tudományos kutatás és
technológiai innováció szakpolitikai megalapozása a jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira megoldást
nyújtó projektjavaslatok támogatása. A társadalom mentális és erkölcsi állapotának, szokásainak,
identitásának vizsgálata, demográfiai folyamatok megértésére és a társadalmi struktúra átalakulását
befolyásoló folyamatokra vonatkozó kutatások, Magyarország jövıje az elkövetkezendı években, közéleti
kérdésekre vonatkozó viták indítása. Valamint olyan vizsgálatok, melyek feltárják, mely értékek és
szemléletmódok terjedése segítheti elı a magyar tudomány nemzetközi környezethez való
alkalmazkodását, versenyképességének növelését.
A támogatás forrása és összege
A Pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 700 millió Ft-ot, azaz Hétszáz millió forintot biztosít.
A támogatásban részesülı pályamővek várható száma: 20-25 db
A pályázat témakörei
1. Gazdasági és társadalomtudományi tanulmányok
2. Közpolitikai rendezvények, vita mősorok
3. Gazdasági, technológiai és nemzeti kérdések
A támogatásra jogosultak köre
Bármely, költségvetési szerv és intézmény, illetve piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem folytató
jogi személyiségő non-profit szervezet nyújthat be projektjavaslatot.
A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás).
A támogatás futamideje: minimum: 12 hónap
maximum: 24 hónap
A támogatás mértéke
Pályamővenként elnyerhetı támogatás: 1. témakörben: max. 20 millió Ft/projekt/futamidı
2. témakörben: max. 50 millió Ft/projekt/futamidı
3. témakörben: max. 30 millió Ft/projekt/futamidı
A szerzıdéskötéskor a támogató elıírhatja, hogy a támogatott projekt eredményeirıl a kedvezményezett
nyilvánosan beszámoljon.
A pályázatok benyújtásának helye, határideje
A pályamőveket postai úton a következı címre kell benyújtani:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.

2

A kitöltött Pályázati őrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél
mellékleteként el kell küldeni az <alap2008@nkth.gov.hu> címre az őrlap kitöltési és beküldési
útmutatójában foglaltak szerint.

Benyújtási határidı:

II. ciklus 2008. szeptember 19.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató. Ezek együtt tartalmazzák a
pályázathoz szükséges összes feltételt és információt.
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