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Pályázati felhívás és ahhoz kapcsolódó ismeretek
A pályázat tervezett időrendje
Meghirdetés:

2004. október

Beadási határidő:

2005.01.31.

Döntés:

A pályázat
befogadását követő 45
napon belül

I. A pályázat célkitűzései
A pályázat célja:
A pályázat célja a hazai K+F tevékenység versenyképességének és hatékonyságának javítása,
az üzleti és a közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése, az oktatás, a
gazdasági-társadalmi célorientált kutatás-fejlesztés valamint a tudás-, és technológiai alapú
együttműködések stratégiai célú integrálása Kooperációs Kutató Központokban (KKK). A
KKK programban támogatást csak a konzorciumot vezető felsőoktatási intézmény kap.

A pályázati program célkitűzéseinek indoklása:
Az innováció és a tudástermelés új, rendszerszerű szemlélete alapján, a KKK program
alapelve, hogy az innovációs rendszer több szereplője (gazdasági vállalkozások és egyetemi
kutatóhelyek) között olyan intézményesített kapcsolat jöjjön létre közösen végzett K+F
tevékenységeken keresztül, amely elősegíti az együttműködő partnerek közötti tudástranszfer
(technológia transzfer és oktatás/képzés) közvetlen megvalósítását. A központok támogatása
közpénzekből a központokban végzett projekteken keresztül történik.

A célkitűzések megvalósulásával várható hogy a támogatás
• elősegíti és erősíti Magyarország fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődését a
hosszútávra szóló stratégián alapuló tudományos és technológiai kutatáson és
innováción keresztül;
• elősegíti és erősíti a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítását, a K+F
tevékenységek gazdasági, környezeti és társadalmi hatását, versenyképességi előnyhöz
juttatva ezzel Magyarországot a nemzetközi szintéren;
• erősíti a magasan képzett kutatói munkaerő társadalmi presztízsét és
• elősegíti és erősíti a kutatók és a kutatást közvetlenül felhasználók közötti
együttműködést, javítja a kutatási és a humán erőforrások felhasználásának
hatékonyságát.
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A pályázat során megvalósuló projektek hasznosulásának módja:
A KKK-k a gyakorlatban hasznosítható komplex multidiszciplináris, illetve
transzdiszciplináris gyakorlati probléma megoldására irányuló alapkutatással, alkalmazott
kutatással és kísérleti fejlesztéssel foglalkoznak.
Új kutatás-fejlesztési eredmények alkalmazása várható a termékfejlesztési pálya minden
szakaszában. A KKK tevékenységében együttműködő gazdasági partnereknél a technológiai
elemek modernizálása következik be.
A KKK-ban végzett K+F tevékenységek eredményei beépülnek majd a felsőoktatási
intézmény oktatási és kutatási tevékenységébe. A meglevő tananyagok korszerűsödnek, új
tananyagok és új kutatási témák jelennek meg az egyetem alaptevékenységében. Egyre több
diplomázó, TDK és PhD hallgatót vonnak majd be a KKK-k K+F tevékenységébe.
A kitűzött célokat a pályázatban résztvevő partnerek által közösen kidolgozott, hosszú távra
szóló (min. 3 év, de lehetőleg 6-9 év) kutatási, oktatási-képzési, valamint tudás- és
technológia-transzferre vonatkozó stratégián alapuló és közösen megvalósítandó kutatási
projekteken keresztül érik el a központok, azaz létrejön az oktatási, kutatás-fejlesztési,
valamint a tudás- és technológiatranszfer tevékenységek stratégiai célú integrációja.

II.

A támogatás forrása és összege

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2 000 MFt-ot biztosít.
A pályázati támogatást az Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény 8. § azon jogcímeire lehet
felhasználni, amelyek a pályázati célok megvalósítására közvetlenül irányulnak, figyelembe
véve és a 133/2004.(IV.29.) sz. Korm. rendeletben foglaltakat valamint a többször módosított
217/1998. (XII.30.) sz. Korm. rendeletet.
A támogatott pályázatok várható száma: 5

III.

A pályázat témakörei

Pályázatot bármely tudományterületről, illetve azon belül bármely tudományágban be lehet
nyújtani. A fő hangsúly az összes partner által közösen kidolgozott hosszú távú stratégián van,
és az ennek alapján kiválasztott fő kutatási irányokon. A konkrét K+F projekteket a KKK
maga választja ki az irányítási struktúrájában létrehozott testületek által.

IV.

A pályázók köre

Pályázatot Kooperációs Kutatási Központot már működtető magyarországi egyetemek
nyújthatnak be. Együttműködő partnerek lehetnek EU tagországbeli, illetve a
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keretprogramokhoz társult országbeli székhellyel rendelkező jogi személyiségű és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb költségvetési és non-profit kutatóhelyek,
továbbá más innovációval foglalkozó szervezetek, de támogatást csak az egyetem kaphat és a
kutatási eredményekhez bárki korlátozás nélkül hozzáférhet.
A KKK a felsőoktatási intézmény, vagy más költségvetési- vagy non-profit kutatóintézet
szervezetén belül gazdaságilag elkülönített, önálló finanszírozású egység.
A KKK működtetésére csak minimum 5, a vállalkozói körbe tartozó gazdasági partnerrel
együtt lehetséges pályázni. A pályázónak a projektjavaslatban demonstrálnia kell fiatal
kutatók és PhD hallgatók bevonását a kutatási projektekbe.

V.

A támogatás formája és mértéke

A pályázó egyetem, működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Az igényelhető támogatás projektenként legalább
és legfeljebb

60 millió Ft
400 millió Ft

A pályázónak legalább a támogatási összeggel megegyező értékben saját hozzájárulást kell
felmutatnia a pályázat megvalósításához.
A projekt megvalósításának időtartama: legfeljebb 36 hónap

VI.

A támogatás módja

A KKK programban támogatást csak a konzorciumot vezető felsőoktatási intézmény kap.
Az állami támogatás maximuma a projekt támogatási részére eső összes elszámolható költség
100 %-a.
A támogatást a pályázó egyetemnek célelszámolási számlán, egyéb bevételeitől és kiadásaitól
elkülönített nyilvántartásban kell vezetnie, ami lehetővé teszi a KKK-k által szolgáltatásként
végzett megbízásokra vonatkozóan a KKK kiadásaira az ÁFA visszaigénylést. A KKK
elkülönített tartalmú bevételeinek megfelelően az arányosított visszaigénylésből elkülönített
teljes körű visszatérítést lehetővé kell tenni.
Előleg: A 133/2004. (IV. 29.) számú Korm. rendelet 18. §-ának értelmében indokolt esetben a
szerződés teljesítése során lehetőség van több részletben történő előlegfizetésre a
finanszírozás évenkénti ütemezésének figyelembe vételével. Az előleg folyósításáról a
támogatási szerződésben kell rendelkezni. Újabb előlegrész átutalására csak az előző
előlegrész felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása és pénzügyi elszámolása után kerülhet
sor. Az egyes előlegrészekkel a folyósítástól számított 12 hónapon belül kell elszámolni.
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VII.

Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az:
•
•
•
•

•

•

•

akinek a korábbi pályázati ciklusban készített KKK-zárójelentését nem fogadták el;
aki csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
akinek 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van;
akinek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal, illetve az Atv. 16 §-ának (2)
bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt
kötelezettsége van;
aki az Alap, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi
XC. törvény 16. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzatok terhére korábban kiírt
pályázati felhívásokra benyújtott pályázataiban, továbbá a jelen pályázati felhívásra
benyújtott pályázatában valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
aki az Alapból, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.
évi XC. törvény 16. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzatokból finanszírozott
projektjeire kötött támogatási szerződésekből eredő kötelezettségeit - neki felróható
okból - maradéktalanul nem teljesítette;
aki nem rendelkezik a projektjavaslatában foglalt tevékenység végzéséhez szükséges
hatósági engedélyekkel, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a szükséges
hatósági engedély beszerzése iránt intézkedett, de azt az illetékes hatóság késedelme
miatt még nem kapta kézhez. (Támogatás ebben az esetben csak akkor ítélhető meg,
ha a pályázó a hiányzó hatósági engedélyt a döntésig megszerzi, és a
Pályázatkezelőnek bemutatja)

5

VIII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek
a) Támogatható tevékenységek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya (ideértve az előkészítő
marketing tanulmányt is);
know-how beszerzése, licencvásárlás;
szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés;
jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele;
K+F eredmények gazdasági hasznosítása, hasznosító (spin-off) vállalkozások
létesítése;
a KKK további működéséhez szükséges infrastrukturális, szervezeti és tárgyi
feltételeinek biztosítása;
tudományos alap-, stratégiai és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés;
hallgatók, PhD hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése,
humán erőforrások fejlesztése az egyetemeken belül;
oktatás, képzés és továbbképzés a gazdasági partnerek kutatói, fejlesztői számára;
kutatási eredmények demonstrációja, bemutatása szakmai és innovációs
kiállításokon, konferenciákon;
tudományos konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezése;
szakmai és a KKK működéséhez kapcsolódó egyéb kiadványok készítése és
kiadása;
a kutatásokban résztvevők hazai és nemzetközi mobilitása, tapasztalatcsere.

b) Elszámolható költségek:
Személyi juttatások és járulékaik:
•
•
•
•

a KKK munkájában közvetlenül részt vevők (kutatók, egyetemi/főiskolai oktatók,
technikusok, kisegítő személyzet) KKK-ban végzett munkájának személyi
kiadásai és azok járulékai;
az irányítási és adminisztratív feladatokat ellátó személyek részére kifizetett
juttatások és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok;
az KKK munkájában részt vevő hallgatók, PhD képzésben résztvevők kutatói
munkájának ellentételezése ösztöndíj formájában;
szabadalmi oltalom alá nem tartozó szerzői jogdíj vagy eseti megbízási
szerződésen alapuló jogviszonyban kifizetett juttatások és az ezekhez kapcsolódó
munkaadói járulékok.

Dologi kiadások:
• a központban végzett kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggő
anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások költsége;
• az adminisztráció dologi költségei;
• a központ munkájához szükséges szakértői szolgáltatások fedezete (minősítések,
mérések, vizsgálatok igénybevétele, jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti
tanácsadás), illetve kutatás-fejlesztési megbízások, alvállalkozói megbízások, és
konzultációk költségei;
• know-how beszerzése, licencvásárlás költsége;
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•
•
•
•
•
•

szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés költsége;
K+F eredmények gazdasági hasznosításával, hasznosító (spin-off) vállalkozások
létesítésével kapcsolatos költségek;
a központ munkájához szükséges képzések, továbbképzések költségei;
a központ munkájához kapcsolódó hazai, nemzetközi konferenciák,
szemináriumok, illetve egyéb rendezvények költségfedezete (utazási költség,
napidíj, konferencia részvétel, illetve rendezés költsége);
PR- és marketing-tevékenység fedezése;
a KKK működése kapcsán tételesen kimutatott rezsi jellegű (víz, villany, telefon,
stb.) költségek.

Felhalmozási költségek:
• a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, kizárólag kutatásifejlesztési célra szolgáló műszerek, gépek, berendezések beszerzési, vagy
előállítási költségei;
• a KKK működéséhez szükséges épületek, laboratóriumok kialakítási, átalakítási
illetve felújítási költségei;
• a projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (iparjogvédelem alá eső
találmányok, szabadalmak, szerzői jogi védelem alá tartozó műszaki tervek,
dokumentumok és számítógépes programok) vételára vagy hasznosítási jogának
költségei.
A támogatási összegnek legfeljebb 50%-a fordítható a kutatás-fejlesztési célokat szolgáló
eszközvásárlásra, illetve K+F infrastruktúra fejlesztésre, beleértve a KKK működését, és a
kutatás-fejlesztést biztosító épületek és helyiségek (pl. laborok) kialakítását, átalakítását,
illetve fejlesztését is.
A KKK alapító tagjai által a szándéknyilatkozatok alapján megkötött kétoldalú szerződések és
elvégzett feladatok nem eshetnek egybe a pályázó egyetem egyéb kétoldalú kutatási
tevékenységeivel. A fenti megállapodásokra vonatkozó szabályozás a KKK tevékenységére
nem alkalmazható, illetve annak költségei a KKK pályázati támogatás terhére nem
elszámolhatók.
Az új KKK projektben a saját és egyéb forrás terhére, a korábbi KKK támogatás keretében
végzett munkák megvalósításáról, illetve befejezéséről szóló záró jegyzőkönyv keltétől
kezdődően számolhatók el a felmerülő költségek.
A döntéshozó a költségek elszámolhatóságát már a pályázat értékelése során ellenőrzi. A
támogatás kizárólag olyan költségekre vehető igénybe, amelyeket a Pályázati Útmutató .I. 8.
pontja tételesen megjelöl.
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IX.

Projekt kiválasztási szempontok

Szakmai-gazdasági kritériumok:
•
•
•

A projektjavaslat megalapozottsága és megvalósíthatósága, szakmai és gazdasági
jelentősége
A pályázó erőforrásainak minőségi és mennyiségi megfelelősége
A költségek megalapozottsága, a kért támogatás és a várt eredmény arányos volta

A projektjavaslat specifikus szakmai értékei
:

•
•
•
•
•

A pályázatban ismertetett K+F projekt(ek) és az abban való részvétel jelentősége,
hatása (a K+F tevékenység tartalma, tudományos színvonala, a részvétel várható
gazdasági és egyéb eredményeinek stb. figyelembevételével)
A létrejött kutatási együttműködések hatása (a bemutatott eddigi hazai és nemzetközi
kapcsolatok, illetve azok várható bővülése, a K+F eszköz többcélú hasznosítási
lehetőségei, együttműködések eredményei stb. szerint)
A pályázó alkalmassága (eddigi K+F eredmények, publikációk, szabadalmak, a
pályázó pénzügyi helyzete, stb. alapján)
A vállalati szférával való együttműködés keretében végzett kutatási tevékenység
oktatási, képzési kihatásai, valamint a fiatal kutatók, a PhD képzésben résztvevők
bevonása a kutatómunkába
A pályázó felkészülése az EU integrált K+F projektjeiben és kiválósági hálózataiban,
illetve egyéb nemzetközi integrált projektben való eredményes közreműködésre

Társadalmi kritériumok:
•
•
•
•

A projektjavaslat társadalmi hatásai (etikai, valamint bizonytalanság- és
kockázatkezelési szempontok figyelembevétele, hozzájárulás a kormányzati döntések
megalapozásához, illetve társadalmi problémák kezeléséhez)
A projektjavaslat hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez, illetve a környezet
védelméhez
A projektjavaslat hozzájárulása a tudományos és technológiai eredmények széles
körben való elterjesztéséhez, megismertetéséhez
A projektjavaslat hozzájárulása a munkahelyteremtéshez

Maximális összpontszám: 150 pont.
A támogatás odaítéléséhez szükséges minimális pontszám: 80
Amennyiben a pályázat bármely szakmai-gazdasági kritérium esetében nem éri el az adható
maximális pontszám legalább 50%-át, a projektjavaslatot elutasítjuk.
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X.

A célok számszerűsítésére használt indikátorok

A projekt végrehajtása során a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
(KPI) a támogatási szerződésben rögzített módon és gyakorisággal a támogatottól az alábbi
adatokat kéri.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tudományos, műszaki eredmények (prototípus, szabadalom, stb.) száma
A K+F tevékenység eredményeinek gazdasági hasznosításából származó bevételek
nagysága
Tudományos publikációk száma
A projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások
A kutatócsoportok korábbi tevékenységéhez képest mért hozzáadott érték változása a
KKK keretében végzett közös K+F tevékenységben
A projekt kapcsán létrejött kutatói munkahelyek száma
A KKK működése során a gazdasági szférában dolgozó partnerek által megszerzett új,
tudományos fokozatok száma
A tudományos képzésbe bevont fiatal kutatók száma (PhD, post-doc)
A KKK tevékenységébe bevont kutatóintézetek és vállalatok száma
A KKK működése során elnyert hazai és nemzetközi pályázatok száma, a KKK-n
kívüli jelentős megrendelések száma és a várható bevételek nagysága
Létrehozott új ’spin-off’ vállalkozások száma

Fenti adatok elemzési célokat szolgálnak, elősegítik a program nyomon követését, utólagos
értékelését és a stratégiai tervezést.

XI.

A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A pályázatokat a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával
kezeljük.
Formai ellenőrzés
A KPI a projektjavaslatot formai szempontból ellenőrzi és kisebb hiányosság esetén
hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A formailag megfelelő projektjavaslatot nyilvántartásba
veszi, a formailag nem megfelelő projektjavaslatot pedig a további értékelési folyamatból
kizárja. A nyilvántartásba vételről, ill. a kizárásról a pályázót írásban értesíti.
A Pályázatkezelő a projektjavaslatot formai okok miatt elutasítja,
1.

ha a pályázatot a beadási határidő után adták postára, vagy az egyéb úton eljuttatott
pályamű határidő után érkezett be (vitás esetekben az átvételi elismervény vagy a
postai bélyegző keltezése a döntő);

2. ha a pályázó a pályázatot nem az előírt módon állította össze;
3. ha nem cégszerűen (rektor és gazdasági főigazgató) írták alá az űrlapokat;
4. nem csatolták a kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat és űrlapokat;
5. ha a pályamű bizonyíthatóan valótlan adatokat tartalmaz;
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6. ha a pályázó nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körbe vagy vele
szemben valamely kizáró ok áll fenn).

A Pályázatkezelő a pályázót hiánypótlásra szólíthatja fel, ha:
1. a pályázó a projektjavaslatot az előírtnál kevesebb példányban adta be;
2. a projektvezető kézjegye hiányzik egy vagy több lapról;
3. a pályázó nem küldte el elektronikus formában a pályázati űrlapokat és az Adatlap a
támogatási döntésről című űrlapot a tájékoztató füzetben megadott elektronikus címre;
4. az elektronikus formában elküldött űrlap és annak nyomtatott formában beadott
változata között eltérés van.
Amennyiben a Magyar Államkincstár értékelése nyomán bebizonyosodik, hogy a pályázónak,
60 napot meghaladó lejárt és ki nem egyenlített köztartozása van, illetve az NKTH felé
lejárt tartozása van, a pályaművet szakmai értékelésre nem bocsátjuk, és a további értékelési
folyamatból kizárjuk.
Szakmai értékelés:
Az értékelést külső szakértők (minimum 2 bíráló) és szakmai bizottság végzik. A szakértők
a projektjavaslatot a beadott dokumentumok és a projekt kiválasztási szempontok alapján
bírálják el, a pályázóval nem léphetnek kapcsolatba. A szakértők kiválasztási szempontonként
0 és 5 közötti pontszámmal értékelnek (0=nem értékelhető, 1=nem megfelelő, 2= elfogadható,
3=közepes, 4 = jó, 5=kiváló).
A projektjavaslatok összevont értékelését szakmai bizottságban végzik. Szükség esetén a
szakmai bizottság szóbeli meghallgatásra kérheti fel a pályázót.
A pályázati javaslatok kiválasztásának alapját az előzetesen közzétett értékelési szempontok
alkotják, melyek az elbírálási folyamat során nem módosíthatók.
A szakmai bizottság javaslatának alternatívái az értékelést végzők javaslata alapján az
alábbiak lehetnek:
•
•

•

A beadott pályázatot változatlan tartalommal és feltételekkel támogatásra javasolja.
A beadott pályázatot támogatásra alkalmasnak tartja, de csökkentett támogatási
összeggel, a projekt összköltségének megtartása mellett. Ez abban az esetben
alkalmazható, ha a pályázó a támogatás terhére részben nem elszámolható költségeket
is felszámol, vagy pedig olyan részfeladatokat határoz meg, amelyek a célkitűzések
elérését lényegében nem segítik elő. A bizottságnak részletes indoklást kell adnia a
nem megfelelőségi feltételekről.
A beadott javaslatot nem tartja támogathatónak. Az elutasítás indokait tételesen
felsorolva meg kell adni.

A támogatásról vagy elutasításról az NKTH elnöke dönt. A döntést az NKTH illetve a KPI
honlapján (http://www.nkth.gov.hu/ és http://www.kutatas.hu) tesszük közzé. A döntésről a
KPI 15 napon belül írásban értesíti a pályázót.
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A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a
pályázónak támogatási szerződést kell kötnie a Támogatóval. A nyertes pályázó és a KPI
közötti szerződéskötés feltétele a KKK-ban részt vevő partnerek közötti KKK megállapodás
megkötése.
A beérkezett pályázatokat a KPI nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről levélben
értesítjük a pályázót, megadva pályázatának nyilvántartási számát is. A későbbiekben a
pályázattal kapcsolatos bármiféle ügyintézéskor a nyilvántartási számra kell hivatkozni.

XII.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat kizárólag a pályázati formanyomtatványon (űrlap) nyújtható be. Az űrlap sem
tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban
közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati űrlap, mellékletei és függeléke
kitöltésével, illetve csatolásával kell benyújtani.
Az űrlap pontos és helyes kitöltéséért a pályázó a felelős. A pályázati űrlapot, a
nyilatkozatokat, valamint az adatlapot cégszerűen (rektor és gazdasági főigazgató) kell aláírni.
A pályázat eredeti példányának minden oldalát (beleértve a szakmai és pénzügyi
mellékleteket is) a KKK igazgatójának szignójával kell ellátni.
Beadási határidő: 2005. január 31.
A pályázat megírása előtt javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza át az útmutatót és azt
figyelembe véve, töltse ki az űrlapokat és állítsa össze a pályázatot és a mellékleteket,
függeléket.
A pályázat beadásánál használja az ellenőrző listát!
Az űrlapokat számítógéppel kell kitölteni. Az űrlapminták a tájékoztató füzet A.
mellékletében találhatók. Az űrlapok elektronikusan kitöltendő változatban (Excel-táblák és
RTF-szövegek) elérhetők:
a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda ( KPI ) honlapján

(http://www.kutatas.hu) Pályázati Felhívások/Nemzeti Támogatások Rendszere útvonalon.
A projektjavaslatot személyesen vagy postai úton (a Magyar Posta vagy egyéb kézbesítő
vállalkozások útján) kell elküldeni 1 eredeti és 3 másolati példányban. (a gazdasági
adatszolgáltatás mellékleteiből, illetve a függelékből elegendő 2 példány) a KPI címére:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8.
Postai cím: 1374 Budapest, Pf. 604
Kérjük, a borítékra írja rá a pályázat megnevezését és a témakör azonosítóját:
Kooperációs Kutatási Központok II. Pályázat (KKK II) !
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A beadási határidő betartását a postabélyegző illetve a KPI átvételi elismervényének kelte
igazolja.
A pályázati űrlapokat és az Adatlap - a támogatási döntésről című űrlapot egyidejűleg
elektronikus levélben is el kell küldeni az < alap2004@kutatas.hu > elektronikus címre.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és Űrlap, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes tudnivalót.
A pályázattal kapcsolatban a következő telefonszámokon kérhető felvilágosítás:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
06-1-484 2800
06-1-484 2922
A beadási határidő után feladott pályázatokat a pályázatkezelő KPI érdemi vizsgálat nélkül
visszaküldi a pályázónak.
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