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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban NKTH) a kutatás-fejlesztésért
felelıs tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: Miniszter) nevében pályázatot hirdet a CORNET
(COllective Research NETworking) ERA-NET nemzetközi programban való magyar részvétel
támogatására (továbbiakban CORNET).
1.

A támogatás célja

A támogatás célja a vállalkozásokat tömörítı és érdekeiket képviselı hazai szakmai szervezetek
kutatási megbízásain alapuló ún. kollektív kutatás támogatása, amelynek keretében a
vállalkozások kutatás-fejlesztési (K+F) igényeinek megfelelıen a szakmai szervezetek
kutatóhelyeket bíznak meg K+F feladatokkal. A projektek legalább három, valamely CORNET
tagországban1 bejegyzett szakmai szervezet nemzetközi együttmőködésében valósulnak meg. A
magyar részvétel ösztönzésére, a CORNET projektek magyar résztvevıi a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapból (továbbiakban: Alap) a jelen pályázat feltételeinek megfelelıen
igényelhetnek támogatást.
2.

A támogatás forrása és összege

A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.
A CORNET ERA-NET program keretében meghirdetésre kerülı 6. CORNET nemzetközi
pályázati felhíváson (6th Joint CORNET call) eredményesen szerepelı magyar konzorciumi
tagok támogatására az NKTH az Alap terhére 100 millió Ft keretösszeget biztosít.
A nemzetközi konzorcium magyar partnerei (konzorciumai) számára pályamővenként elnyerhetı
támogatás: min. 20 – max. 50 millió Ft/futamidı (max. 2 év)
3.

A támogatásban részesülı pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma 2-4 db.
4.

A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi
szervezetek, illetve szövetségek (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat) nyújthatnak be, azzal a
feltétellel, hogy tagjainak többsége (minimum 50%-a) a kis- és középvállalkozásokról,
fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerint kis és
középvállalkozásnak minısül.
A CORNET felhívás keretében pályázatot azok a jogi személyiséggel rendelkezı,
Magyarországon székhellyel rendelkezı szakmai szervezetek nyújthatnak be, amelyek
elsıdlegesen azzal a céllal alakultak, hogy tagjaik, -elsısorban a kis- és középvállalkozások
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A 6. CORNET nemzetközi felhívásban résztvevı országok/régiók és szervezeteik:

Austria - FFG
Belgium Flanders Region - IWT
Belgium Walloon Region - DGTRE
Cyprus - RPF
Czech Republic - MPO
France - Cetim

Germany - BMWi/AiF
Hungary - NKTH
Slovenia - MHEST
Spain/Valencia - CICI/IMPIVA
The Netherlands - SenterNovem/MINEZ
Turkey – TÜBITAK
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(KKV-k)-, érdekeit képviseljék egy adott ipari/mezıgazdasági/termelıi szektorban. A
jogosultsági kritériumok ellenırzéséhez a támogató a benyújtást követıen jogosultságot igazoló
dokumentumokat kérhet (pl. közhasznúság stb.).
A támogatás elnyerésére projektjavaslatot a nemzetközi CORNET pályázaton induló
konzorciumok hazai résztvevıi nyújthatnak be egyénileg és konzorcium keretében.
Az Alapból támogatásban a nemzetközi pályázaton sikeresen szerepelt konzorciumok
magyar partnerei részesülhetnek.
A CORNET nemzetközi programban való részvétel általános feltételeit a program honlapján
(http://www.cornet-era.net) közzétett Pályázati útmutató (Guidelines_cornet_6th_call)
tartalmazza.
5.

A támogatás formája, futamideje

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendı támogatás).
A támogatás futamideje: maximum 2 év.
6.

A támogatás mértéke

A kedvezményezettek a kutatási megbízás keretében létrejött eredményeket széles körben,
térítésmentesen terjesztik a vállalkozói szektorban.
Mindezek alapján a támogatás 100% lehet. A projekthez saját forrás biztosítása nem
szükséges, de elınyt jelent.
7.

Támogatható tevékenységek

A megpályázható támogatás elsıdlegesen a szakmai szövetség regisztrált tagjainak igénye
alapján, az érdekükben végeztetett K+F szolgáltatások költségeinek fedezésére, illetve az ezzel
kapcsolatos követelések kiegyenlítésére szolgál. Ezen költségekre a támogatás legalább 90%-a
fordítandó.
A pályázó szakmai szervezetek projekt során felmerülı költségei (pl. koordináció, eredmények
elterjesztése stb.) legfeljebb a támogatás 10 %-ának mértékéig támogathatók, amellyel
összefüggı tevékenységeket a szervezet nem gazdasági tevékenységi körben, piacot nem
befolyásoló tevékenységként végez.
a)

K+F szolgáltatás igénybevétele

A kollektív kutatás keretében a pályázatot benyújtó szakmai szervezet tagjai igénye alapján K+F
szolgáltatásokat rendel meg és vesz meg valamely kutatás-fejlesztési problémájuk megoldásához,
az erre a feladatra felkészült jogi személyiséggel rendelkezı
• non-profit kutatási szervezettıl,
• költségvetési kutatási szervezettıl és/vagy jogi személyiséggel rendelkezı intézményétıl;
• a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint államilag elismert felsıoktatási
intézmény kutatási szervezetétıl.
b)
•

A szakmai szövetség projekttel összefüggı alábbi tevékenységei:
Koordináció
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•

Tudástranszfer

•

Egyéb, a projekt megvalósításával közvetlen összefüggı tevékenységek.

8.

A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje

A CORNET program magyar résztvevıinek támogatására kiírt pályázat keretében kizárólag a
CORNET nemzetközi felhívásra projektjavaslatot benyújtó nemzetközi konzorciumok magyar
tagjai jogosultak.
A konzorcium magyar résztvevıinek a jelen pályázati felhívásnak megfelelı pályázati csomagot
1 eredeti és 1 másodpéldányban, magyar nyelven, a nemzeti támogató intézmény (NKTH) által
kijelölt közremőködı szervezethez, a MAG Zrt.-hez kell benyújtani 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.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
A benyújtandó csomagra rá kell írni a felhívás címoldalán található pályázati azonosítót:

CORNET_6_08
A kitöltött Pályázati őrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél
mellékleteként kell elküldeni a < alap2008@nkth.gov.hu > címre az őrlap kitöltési és beküldési
útmutatójában foglaltak szerint.
A CORNET nemzetközi projektjavaslat (IWT) és a magyar részvételt támogató pályamő
(MAG Zrt.) benyújtásának határideje 2008. november 7.
A nemzetközi pályázáshoz és a hazai támogató pályázathoz szükséges dokumentumok a
www.cornet-era.net , www.nkth.gov.hu és a www.magzrt.hu honlapokon érhetık el.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Pályázati Őrlap a kitöltési
útmutatóval, valamint a nemzetközi CORNET pályázat. Ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt.
Információ
A pályázati felhívással és a projektjavaslat kidolgozásával kapcsolatos kérdéseit felteheti emailben az info@nkth.gov.hu vagy az info@magzrt.hu címre elküldve. A tárgymezıben
(subject) kérjük tüntesse fel a pályázat azonosítóját (CORNET_6_08).
A CORNET programról a program hivatalos honlapján (www.cornet-era.net) található
információ.
A projektjavaslat benyújtását megelızıen kérjük vegye fel a kapcsolatot az NKTH-ban a
CORNET program nemzeti koordinátorával:
Kolossváryné Juhász Györgyi, Tel: 484-2522, E-mail: gyorgyi.kolossvary@nkth.gov.hu.
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