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I. A pályázati felhíváshoz kapcsolódó ismeretek
1. A támogatás célja

Motivációk
A program célja: kooperációs kutatási központok (KKK) működésének megerősítése,
amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, egyéb non-profit kutatóhelyek és az üzleti
innovációs szféra szerves kapcsolatai létrejöttek illetve kibővülnek új partnerekkel mint
alapító tagokkal, és amelyben az oktatás, a gazdasági és társadalmi célorientált kutatásfejlesztés és a tudás-, valamint technológiai hálózatok stratégiai célú integrálása
megvalósulhat.
A KKK
• Tegye lehetővé a technológiai áttörés elérését, segítse elő a versenyképesség javítását a
gazdasági folyamatokban és új innovatív termékek és szolgáltatások kialakítását;
• biztosítsa az üzleti szemléletű célirányos alkalmazott kutatás és technológia fejlesztés
beépülését az oktatási/képzési és felsőoktatási kutatási tevékenységbe;
• segítse elő a vállalkozási és piaci szemlélet meghonosítását az egyetemi/főiskolai
oktatásban;
• segítse elő az egyetemi, főiskolai keretek között a magas szintű technológiai kultúra
meghonosítását és alkalmazását;
• alapozza meg a felsőoktatási intézmények és a gazdasági partnerek közötti
együttműködésen keresztül a konkrét vállalkozási igényeket kielégítő tudás és
technológiai kooperációt, valamint transzfert, és teremtsen megfelelő munkahelyeket a
végzős diplomás és PhD fokozattal rendelkezők számára;
• segítse elő a felsőoktatási intézmények kutatási kapacitásának és képességének
növelését, illetve ennek megfelelő kihasználását, és a nemzetközi kutatási és
technológiafejlesztési (KTF) és más programokban való hatékonyabb részvételt.

A célkitűzés elérésének módja és elvárások a KKK központoktól
A KKK további működtetésének legfontosabb jellemzői az alábbiakban felsoroltak:
• A KKK korábban megfogalmazott jövőképe alapján, továbbra is törekedni kell a technológiai
áttörést elősegítő multidiszciplináris és transzdiciplináris kutatás-fejlesztés és innovációk
kialakítására, illetve olyan széles látókörű tudással rendelkező szakemberek képzésének
megszervezésére, akik a globalizálódó gazdaságban aktív szerepet tudnak betölteni.
• A korábban, a jövőkép megvalósításához megfogalmazott stratégiai terv adaptálása az eddigi
működés eredményei nyomán bekövetkezett megváltozott körülményekhez.
• A kutatási terv olyan új projektekkel való bővítése, amely továbbra is elősegíti a
hosszabbtávú piaci szükségletekre épülő tudományos alap- és alkalmazott kutatás, a műszakigazdasági gyakorlat megfelelő szintézisét több kutatási irányban, az ötlettől a gyártást
megelőző állapotig terjedő teljes spektrumot magába foglalóan.
• A képzési terv olyan új elemekkel való bővítése amely a továbbiakban is megfogalmazza az
integrált, rendszerszemléletű intellektuális környezet kialakításának feltételeit és a doktori
képzés és a továbbképzés korszerű tananyagát. A képzési tervnek tartalmaznia kell a
létrehozott új tudás folyamatos átvitelének biztosítását a felsőoktatási alapképzésbe is és a
vállalati partnerek kutatóinak folyamatos szakmai továbbképzését is.
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• Megbízható kapcsolat kialakítása a gazdasági élet újabb szereplőivel és más, a KKK iránt
érdeklődést mutató partnerekkel annak érdekében, hogy a központ és partnerköre minél
hatékonyabban tudja alkalmazni és hasznosítani a létrehozott tudást. (Nem egy-egy vállalat
igénye és nem rövid, hanem hosszú távú igényük mechanizmusán van a hangsúly!)
• A korábban kialakított csapatmunka továbbfejlesztése, amelynek keretében még
fokozottabban integrálhatók az új tudományos és technológiai kultúrák a gazdasági igényekkel
és piaci követelményekkel valós és összetett problémák megoldására.
• Olyan rugalmas működési rendszer kialakítása, hogy további egyetemek/főiskolák és
gazdasági partnerek szakemberei is részt vehessenek a stratégiai terv szerinti projektekben.
Olyan feltételrendszert kell kialakítani a KKK működésében, amely lehetővé teszi minél több
kis és közepes vállalkozás (KKV) bevonását a KKK munkájába.
• A szervezeti struktúra, vezetés esetleges módosítása, a rugalmasabb működési feltételek
kialakítása a KKK K+F eredményeit közvetlen felhasználók igényeinek minél teljesebb
kielégítése céljából.
Hosszú távú, kölcsönös kötelezettségvállalás a felsőoktatási, a gazdasági és egyéb
partnerektől legalább az igényelt támogatással azonos összegű forrás tartós bevonására. Erős
elkötelezettség a felsőoktatási intézmények részéről a gazdasági élet szereplőinek képzési és
kutatási elvárásai befogadása iránt.
A KKK a tudomány, a kutatás és képzés és a gazdaság meghatározott céljainak és
erőforrásainak egyesítését jelenti.
A KKK program célja, hogy hosszútávon a központok önfenntartóvá váljanak azáltal, hogy
kialakítanak egy olyan hatékony és termékeny együttműködést a felsőoktatási
kutatócsoportok egymás és a gazdasági partnerek között, amely biztosítani tudja a központ
saját forrásokból való fenntartását.

A KKK központok működésének rendje
Ebben a fejezetben kerülnek ismertetésre azok az új feltételek, amelyek a magyarországi
innovációs rendszerben az utóbbi években bekövetkezett jogszabályi és egyéb szabályozási
változások következtében előálltak, és ezáltal módosítják a KKK-k eddigi működési rendjét.
A Kooperációs Kutató Központ kutatóhelyei - elsősorban egyetemek -szervezetében
működnek nem önálló jogi személyként. A KKK a befogadó egyetem és a gazdasági
partnerek együttműködésén alapuló olyan „konzorzium”, amelynek működését a KKK
szerződés (az alapító tagok közötti „konzorciumi/együttműködési megállapodás) szabályoz,
és amelynek (szakmai/tudományos) döntéseit egy irányító Tanács (Igazgató Tanács, Stratégiai
Tanács, stb.) hozza, és:






amely az egyetem költségvetési elszámolási rendjében működik, elkülönített számlával,
amelyben a „konzorciumnak”, illetve Tanácsának tagjai az adott kutatóhely, illetve azon
kívüli gazdasági társaságok, kht-k, alapítványok képviselői stb.,
a „konzorcium” Tanácsát az adott egyetem képviselője vezeti, a Tanács dönt minden
lényeges, stratégiai kérdésben;
a KKK nem rendelkezik saját vagyonnal, az egyetemi kutatóhely a tulajdonos,
(laboratóriumok, műszerek, egyéb infrastrukturális berendezések stb.),
ezeket részben a tagok- elsősorban a vállalatok - adják be természetben, vagy pénzben,
illetve
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a munkaerőt bocsátanak (több hónapra, évre) a KKK rendelkezésre, akiknek bérét,
közterheit a vállalatok fizetik.

A KKK-t működtető kutatóhelyek (egyetem) az Alaphoz pályázatot nyújthat be a KKK
létrehozására, fejlesztésére, működtetésére, amelyhez annyi támogatást kap, amennyivel a
vállalatok (egyéb partnerek) a kutatásokhoz hozzájárulnak, vagy adományként átadnak. A
kutatóhely (az egyetem) is betehet saját részt.
A Tanács jelöli ki a KKK jövőképének és az azt megvalósító stratégiai tervének megfelelő
konkrét K+F projekteket. A résztvevő egyetemi kutatócsoportok és a vállalatok nyújthatnak
be kutatási projekteket, illetve erre irányuló szándék-nyilatkozatot: milyen témában
szándékoznak kutatást megrendelni a KKK-tól, vagyis az adott kutatóhelytől. A Tanács hoz
döntést az adott témák befogadásáról.
Az egyetemek szervezetében működő KKK-k és az egyetemen kívüli gazdasági társaságok,
közhasznú társaságok, alapítványok (a továbbiakban: társaság) közötti együttműködés
különböző gazdasági kapcsolatokat eredményezhet. Ezek közül kiemeljük a működés
szempontjából legfontosabbakat, és azok hatását a KKK−ra, és a gazdasági társaságokra.
a.) A munkaerő rendelkezésre bocsátása
A társaság a KKK−nál folyó alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés végzése
céljából a KKK rendelkezésre bocsátja X, Y, Z dolgozóját azzal, hogy a dolgozók továbbra is
a társaság statisztikai, munkajogi állományi létszámába tartoznak, ezen dolgozók munkabérét
és annak járulékait a társaság fizeti, számolja el, a rendelkezésre bocsátott dolgozók kutatási,
kísérleti fejlesztési tevékenységének az irányítása a KKK feladata. A KKK feladata továbbá
az is, hogy a rendelkezésre bocsátott dolgozók kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységéről a
társaságot rendszeresen, legalább havonként tájékoztassa, a KKK és a társaság egymás közötti
kétoldalú megállapodásának megfelelő formában.
Az előbbiekben leírtak összhangban vannak a KSH által kiadott „Útmutató a
munkaügyi−statisztikai adatszolgáltatáshoz” kiadványban rögzített, a más munkáltatóhoz
munkavégzés céljából kihelyezett dolgozók statisztikai és számviteli számbavételi
előírásaival. A fentiek alapján:
− a KKK a rendelkezésre bocsátott munkaerővel kapcsolatosan nem számolhat el
bérköltséget, a bérnek a terhei nem nála jelentkeznek, mivel a rendelkezésre bocsátott
munkaerő közvetlen bére és annak összes járuléka a kölcsönadó társaságot terheli,
− a KKK−nál jelenik meg a rendelkezésre bocsátott dolgozók által létrehozott kutatási,
kísérleti fejlesztési eredmény, amelyet részben vagy egészen, - a már hivatkozott kétoldalú
megállapodásnak megfelelően − visszaad a társaságnak,
− mivel a társaság által rendelkezésre bocsátott munkaerő − a már hivatkozott
megállapodásnak megfelelően − kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet végez, de ezen
tevékenység költségei a társaságnál jelennek meg, a rendelkezésre bocsátott munkaerővel
kapcsolatos közvetlen bér és annak összes járuléka a társaságnál az alapkutatás, az
alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségeként számolandó el.
b.) A kutatáshoz, a kísérleti fejlesztéshez szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása
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A társaság a KKK−nál folyó alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés
végzéséhez szükséges a társaság által vásárolt anyagot, előállított készterméket, saját
előállítású eszközt, a társaság által már rendeltetésszerűen használatba vett (üzembe
helyezett), a kutatás, a kísérleti fejlesztés tárgyát, eszközét jelentő tárgyi eszközt a KKK
rendelkezésére bocsáthatja, használatra átadhatja, de ezen eszközök az átadáskor a társaság
könyveiből nem kerülnek ki, tehát nem térítés nélküli átadás.
[Valójában a rendelkezésre bocsátott munkaerő munkavégzéséhez (az adott esetben a kutatási,
a kísérleti fejlesztési tevékenységhez) szükséges eszközöket is a társaság bocsátja a KKK
rendelkezésére.]
A társaság az 1. pont szerint a KKK rendelkezésére bocsátotta a munkaerőt, ugyanolyan
formában biztosíthatja a rendelkezésre bocsátott munkaerő kutatási, kísérleti fejlesztési
tevékenységéhez szükséges vásárolt anyagot és saját termelésű készleteket is azzal, hogy az
így átadott vásárolt anyagot, saját termelésű készletet nem térítés nélkül vagy ellenérték
fejében adja át, hanem − mint a saját munkaerő által felhasznált vásárolt anyagot, saját
termelésű készletet − a KKK havonkénti tájékoztatása alapján (ha azok felhasználásra
kerültek) számolja el a társaság az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti
fejlesztés közvetlen költségeként.
A társaság a munkaerő rendelkezésre bocsátása mellett biztosíthatja a munkavégzéshez
szükséges − a kutatás, a kísérleti fejlesztés tárgyát, eszközét jelentő − tárgyi eszközöket is
azzal, hogy az így átadott tárgyi eszközöket nem térítés nélkül vagy bérleti díj ellenében adja
át, hanem − mint a saját munkaerő tevékenységéhez szükséges eszközök elhasználódását − a
KKK havonkénti tájékoztatása alapján számolja el terv szerinti értékcsökkenési leírásként
az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségeként.
Ha a társaság térítés nélkül átadja a KKK-nak a vásárolt anyagot, a saját termelésű
készleteket, továbbá a kutatás, a kísérleti fejlesztés tárgyát, eszközét jelentő tárgyi eszközöket,
akkor azok bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét rendkívüli ráfordításként kell
elszámolni, és annak összegével az adózás előtti eredményt növelni kell. (Adományonkénti
kezelése nehezen magyarázható meg, adóellenőrzés során az elfogadtatása problémás lehet,
lásd alább a d. pontot is.)
c.) A társaságnál (azon felül, hogy egyszer már költségként elszámolta) csökkentheti az
adózás előtti eredményt, mint az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti
fejlesztés közvetlen költsége (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 7. § (1) bek. t) pont), ha a KKK és a társaságok közötti együttműködési
megállapodásban (kétoldalú szerződésben) rögzítették az 1−2. pontban leírtakat:
• a rendelkezésre bocsátott munkaerő közvetlen bére és annak járulékai,
• a rendelkezésre bocsátott munkaerő kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységéhez
szükséges, a társaság által a KKK−nak szerződés szerint
o átadott vásárolt anyagok, saját termelésű készletek értéke,
o átadott, a kutatás, a kísérleti fejlesztés tárgyát, eszközét jelentő tárgyi eszközök
elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírása.
• A társasági adóalap a társaságnál az előzőekben felsorolt költségek háromszorosával (a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (17) bek.),
évente – társaságonként – csekély összegű támogatásként, legfeljebb 50 millió forinttal
csökkenthető, ha a kutatás az egyetemi kutatóhely területén folyik (szintén azon felül,
hogy alapesetben a költséget már egyszer elszámolta az eredménye terhére).
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Az elszámolás bizonylata a kétoldalú együttműködési megállapodás és az ennek alapján a
KKK által havonta a foglalkoztatásról, a felhasználásról, a használatról adott tájékoztatás.
Természetesen, a fenti költségek a KKK könyveiben még átmenetileg sem szerepelhetnek.
A munkaerő rendelkezésre bocsátása csak a fenti módon számolható el.
Amennyiben a vásárolt anyagot, saját termelésű készletet, továbbá a tárgyi eszközöket a
társaság térítés nélkül átadja a KKK-nak, akkor azt a társaság rendkívüli ráfordításként
számolja el (adóalapot növel annak könyv szerinti értékével a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bek. n) pont alapján), az átvevő
KKK-nál pedig tőkeváltozásként kerül kimutatásra.
d.) Adomány
A társasági adótörvény szerint (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 4. § 1/a) pont), adomány: a közérdekű kötelezettségvállalás céljára (ideértve
a költségvetési szervnek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre adott
támogatást is) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés
nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési
értéke, feltéve, hogy az nem jelent a társasági adótörvényben és a személyi jövedelemadó
törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó
tagjának stb. Ebből következően, az adományozónak az adományból semmiféle haszna
nem származhat.
Mivel a gazdasági partner (társaság) részt vesz a Tanácsban, a tanácsüléseken, a döntésekben,
nem teljesülnek az adomány kritériumaként megfogalmazottak, nevezetesen az, hogy a
támogatás nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak. A társaságnak joga van benyújtani
kutatási témákat, szándéknyilatkozatot adni arra vonatkozóan, hogy milyen kutatási témák
érdeklik, milyen kutatást kíván a KKK−tól megrendelni. Mindezek olyanok, amely
mindenképpen − ha nem is közvetlenül, de közvetetten − vagyoni előnyt jelent a társaság
számára. Ehhez jön még, hogy a társaságok az általuk megrendelt kutatási eredményről
jelentést kapnak, amelyet munkájukban hasznosítanak, továbbá a szellemi termék is, ami a
megrendelés részarányában megilleti a társaságokat.
A leírtakból következően, a visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás, támogatás,
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
bekerülési értéke az átadó társaságnál, mint rendkívüli ráfordítás növeli az adózás előtti
eredményt (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1)
bek. n) pont), de mivel nem minősíthető adománynak, nem csökkenti az adózás előtti
eredményt. (Nem tekinthető az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés
közvetlen költségének sem, így az innovációs járulék terhére sem számolható el!)
e.) Véglegesen átadott pénzeszközök
Amennyiben a társaság végleges jelleggel pénzeszközöket ad át, azt rendkívüli ráfordításként
kell elszámolnia, és az így elszámolt összeggel növelni kell az adózás előtti eredményét (a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bek. n) pont).
f.) Megrendelés a KKK−
−tól

6

Ha a KKK által végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés ellenértékét
(anélkül, hogy munkaerőt vagy eszközt bocsátana rendelkezésre) a társaság saját költségei
között el akarja számolni, akkor azt a KKK−tól meg kell rendelnie. A megrendelt és
ténylegesen teljesített kutatást, kísérleti fejlesztést a KKK−nak a társaság felé számláznia kell,
amelyet − ha a társaság elfogadja, − elismeri a teljesítést − a társaság ugyan mint
vállalkozásba adott kutatást, kísérleti fejlesztést számol el, de amelynek összegével
csökkentheti az adózás előtti eredményt (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 7. § (1) bek. t) pont), szintén azon felül, hogy egyszer már elszámolta
költségként. A közvetlen költség háromszorosának a levonása ebben az esetben nem
lehetséges, hiszen nem a vállalkozás végezte a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet,
tehát fel sem merülhet, hogy azt a felsőoktatási intézmény kezelésében lévő területen
folytatta. (A megrendelésre végzett kutatás, kísérleti fejlesztés a társaságok megrendelése
alapján fizetett előleggel is finanszírozható!)
g.) A járulék éves bruttó összegéből levonható (a leírt elszámolás mellett)
• a c. pont szerinti adózás előtti eredményt csökkentő tételek,
• a f. pont szerinti megrendelés számlázott, áfa nélküli értéke.
Az itt leírtak alapján a KKK és a társaságok közötti kétoldalú együttműködési
megállapodásokban külön kell választani azokat a kutatási, kísérleti fejlesztési témákat,
• amelyeket a KKK irányítása mellett, a KKK rendelkezésére bocsátott munkaerővel, a
társaságok által átadott anyaggal, eszközzel valósítanak meg, amelyek közvetlen költségei
közvetlenül a társaságok könyvviteli nyilvántartásában kerülnek elszámolásra, és ezen
keresztül csökkenthetik a társaságok adózás előtti eredményét, innovációs járulékának az
alapját, illetve
• amelyeket a KKK a társaságok közvetlen megrendelésére végez el, amelyek közvetlen
költségei ugyan elsődlegesen a KKK könyveiben kerül elszámolásra, de a kutatás, a
kísérleti fejlesztés befejezésekor, részben teljesítésekor azt a KKK továbbszámlázza a
megrendelő társaságoknak (a társaságoknál ez is csökkenti az adózás előtti eredményt is,
az innovációs járulék alapját is). (Természetesen a KKK nem számlázhatja azt a
tevékenységet, amelyet a társaságok által rendelkezésre bocsátott munkaerő végzett el!)
A fentiektől eltérő módon történő pénzeszköz, illetve egyéb eszközátadás, továbbá
szolgáltatásnyújtás értéke a társaságoknál növeli az adózás előtti eredményt (mert a kétoldalú
együttműködési megállapodás alapján nem minősíthető adománynak!), azzal sem az adózás
előtti eredmény, sem az innovációs járulék−alap nem csökkenthető.
Az áfa−elszámolásra az általános előírások vonatkoznak. Térítés nélküli eszközátadásnál,
szolgáltatásnyújtásnál az átadónak az áfát fel kell számítania, az átvevő KKK pedig csak
akkor vonhatja le − a nem támogatott hányadban −, ha az adóköteles tevékenységhez
használja fel, veszi azokat igénybe. (Ha az átvevő KKK nem téríti meg a társaságoknak az
áfát, akkor két eset lehetséges: a társaság elengedi e tartozást, akkor összegét a rendkívüli
ráfordítások között kell elszámolni, és növelni kell annak összegével az adózás előtti
eredményt! (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1)
bek. h) pont). Másik megoldás: a követelést az elévülés után vezeti ki a társaság. Ekkor
behajthatatlan követelésként írja le, de az adózás előtti eredményt a társasági adóalap
megállapításakor ez esetben is növelnie kell! a a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bek. h) pont szerint, ugyanakkor csökkentésként nem
vehető figyelembe az említett törvény 7. § (1) bekezdés n) pont alapján).
A KKK programban való pályázathoz a következő lépéseket javasolt megtenni:
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•

•
•
•
•

A részvevő vállalatok szándéknyilatkozatot adnak arról, hogy milyen témában (kutatási
főirányban), milyen összegben szándékoznak megrendelést adni az egyetemnek, illetve
azon belül a KKK-nak a következő 3 éves ciklusra. Minden részvevő alapító tagnak
külön-külön kell szándéknyilatkozatot adnia.
A vállalatok és az egyetem megegyeznek egy megállapodás keretében (KKK
megállapodás, a korábbi „konzorciumi” szerződés) a KKK működésének rendjéről:
Tanács létrehozása, projektek kiválasztása, szellemi tulajdonjog hasznosítása stb.
A KKK (az egyetem) a kutatás-fejlesztés egészére nyújt be pályázatot a saját nevében.
A pályázat teljes költségét tünteti fel, és közli, hogy a sajátforrás 50%.
Saját forrásként, a vállalatok megrendelését veszi figyelembe a szándéknyilatkozatok
alapján, illetve az egyetem által a pályázatba beadott sajátrészt. Az egyetem által a
pályázathoz nyújtott sajátrész lehet készpénz, vagy a központ működéséhez szükséges
laboratóriumok, helységek, mint természetbeni juttatás. Ennek mértéke nem haladhatja
meg a projekt összes sajátrészének 10%-át.

A pályázat kedvező elbírálása után az alapító tagok, az egyes vállalatok a pályázathoz beadott
szándéknyilatkozat szerint külön-külön megrendelik a KKK-tól (egyetemtől) az adott K+F
feladatot, konkrét részletes megrendelésben. A KKK minden egyes vállalatnak külön-külön
leszámlázza a teljesített K+F részfeladatot. A teljesítést a vállalatnak el kell ismernie. Az
egyes vállalatok ebben az esetben a KKK által számlázott összeget levonhatják az innovációs
járulékból és a társasági adóból is.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
2000 millió Ft.
Növekedés lehetősége. Ha a pályázók kezdetben nem veszik igénybe a maximális támogatás
összegét, a pályázati ciklusban bármikor további költségvetési hozzájárulást kérhetnek, ha
újabb gazdasági partner kapcsolódik be alapító tagként a KKK tevékenységébe és biztosítja az
előírt saját forrást. Hasonlóan, a maximális támogatást igénybevevő központok is újabb
költségvetési támogatást kérhetnek, amennyiben új gazdasági partnerek lépnek be alapító
tagként, biztosítva a megfelelő sajátforrást a fő kutatási irányokon belül végzett projektek
finanszírozásához. Ennek feltételeit, új pályázati kiírás keretében, az NKTH az érvényes
jogszabályoknak megfelelően kidolgozza.
3. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 5.
4. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Pályázatot, Kooperációs Kutatási Központot már működtető magyarországi Egyetemek –
nyújthatnak be EU tagországbeli székhellyel rendelkező jogi személyiségű és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéb költségvetési és non-profit
kutatóhelyekkel, továbbá más innovációval foglalkozó szervezetekkel együttműködésben.
A KKK alapító tagjai lehetnek az EU tagállamaiban, illetve az EU Kutatási,
Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjához társult országokban bejegyzett
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szervezetek is azzal a feltétellel, hogy magyar állami támogatásban nem részesülhetnek, az
esetleg a külföldi telephelyen végzett tevékenységük után saját forrást nem számolhatnak el.
Az együttműködés résztvevőinek maximális összlétszáma és aránya nincs megkötve, kivéve,
hogy a KKK működtetésére csak minimum 5, a vállalkozói körbe tartozó gazdasági partnerrel
együtt lehetséges pályázatot beadni. Támogatási szerződést csak az együttműködésben
résztvevők közül, csak a támogatásra jogosult intézménnyel, az egyetemmel kötünk.
5. Támogatás formája és mértéke
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) azt jelenti, hogy a
Kedvezményezett olyan közvetlen pénzbeli támogatásban részesül, amelyet - a nem
szerződésszerű teljesítés esetétől eltekintve - nem terhel semmiféle visszafizetési
kötelezettség.

A támogatás maximum a projekt teljes költségvetésének 50%-áig igényelhető, a támogatás
minimális mértéke a projekt teljes futamidejére 60 millió, maximális mértéke 400 millió
forint.
6. A támogatás módja
Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA
visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val
növelt, bruttó összköltsége.
Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt
nettó összköltsége. A támogatásként megítélt összeg tekintetében a pályázó ÁFA
visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az így felmerülő vissza nem igényelhető ÁFAösszeg, mint költség, a pályázót terheli. (az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény 38. § alapján, melyet az áfa törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény 86.§
tartalmaz.)
A támogatási összeg legfeljebb 50%-a kutatás-fejlesztési célokat szolgáló eszközvásárlásra,
illetve K+F infrastrukturális fejlesztésre fordítható, beleértve a laboratóriumok, és a
laboratóriumok által elfoglalt épületrészek kialakítását illetve felújítását is.
A pályázónak a pályázatához csatolnia kell a számlavezető vagy hitelintézet által igazolt saját
forrás összegét, valamint azt, hogy a saját forrás milyen formában áll rendelkezésre.
7. Kizáró okok
A pályázati felhívásban részleteztük azon kizáró okokat, amelyek bekövetkezése esetén a
pályázót az értékelési szakaszból kizárjuk. Itt azon kizáró okokat fejtjük ki, amelyek
bekövetkezése esetén a támogatást a pályázó részére nem tudjuk biztosítani:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
• aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül
az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a
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•

•
•

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróhatóan nem vagy csak részben
teljesítette;
akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
akit vagy amelyet munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt az államigazgatási szerv – vagy annak felülvizsgálata esetén a
bíróság - határozatával jogerősen bírság megfizetésére kötelezett a pályázat benyújtását
megelőző két naptári éven belül.
akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat
benyújtásakor;
aki nem járul hozzá a projekt adatainak a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben
való közzétételéhez.

Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal
ítélhető meg.
8. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek
a) Támogatható tevékenységek:
1. tudományos alap- stratégiai és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés a
pályázó által végzett alap- stratégiai és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztési
tevékenység, amely új, vagy az eddig ismerteknél kedvezőbb tulajdonságokkal
rendelkező technológia, termék vagy szolgáltatás előállításával kapcsolatos
fejlesztési feladatok, vagy ezek egy részének megoldását célozza. Támogatás
szempontjából a költségtervben a következő tételeket lehet figyelembe venni:
•

a fejlesztésben és a prototípus előállításában részt vevő kutatók, PhD
hallgatók, mérnökök, technikusok és kisegítő személyzet tervezett személyi
jellegű ráfordításait, az ezek alapján megállapított bérjárulékokat,

•

a kutatáshoz, fejlesztéshez és a prototípus előállításához kapcsolódó
anyagfelhasználás és az igénybe venni kívánt szolgáltatások (pl.
konzultáció, technikai és mérési szolgáltatás) tervezett költségeit,

•

a folyamatosan kutatáshoz és fejlesztéshez használt eszközök és
immateriális javak bekerüléséi értékének a b) pont szerint számított részét.

2. Hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése, amely
elősegíti az integrált, rendszerszemléletű intellektuális környezet kialakításának
feltételeit, egyben hozzájárul a doktori képzés és a továbbképzés korszerű
tananyagainak kialakításhoz. Egyetemi oktatók, kutatók vállalati
továbbképzése, vállalati kutatók egyetemi szakmai továbbképzése és a
hallgatók, fiatal kutatók tudományos képzése tartozik ebbe a tevékenységi
körbe.
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3. A K+F eredmények adaptálása a hasznosításra megszerzett K+F eredmény
technologizálását és beillesztését célzó tevékenységeket jelenti az új vagy
továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás előállítására alkalmas gyártási
folyamatba. Támogatás szempontjából a költségtervben a következő tételeket
lehet figyelembe venni:
• az adaptációban résztvevő mérnökök, technikusok és kisegítő személyzet
tervezett személyi jellegű ráfordításait, az ezek alapján megállapított
bérjárulékokat,
• az adaptációhoz kapcsolódó anyagfelhasználás tervezett költségeit és az
adaptációhoz igénybe venni tervezett szolgáltatások (pl. konzultáció,
mérési szolgáltatás) tervezett költségeit.
Nem igényelhető támogatás a megszerzett technológiát megvalósító
berendezés elhelyezésével kapcsolatos építési beruházásokhoz (kivéve a
csúcstechnológiák műveléséhez nélkülözhetetlen kiegészítő beruházás, vagy
speciális laboratóriumok kialakítása, meglévő laboratóriumok átalakítása, pl. a
csíramentes vagy pormentes környezetet biztosító épületgépészeti megoldások,
különleges ellátórendszerek, stb.).
4. A tervezett kutatás-fejlesztési feladat megvalósíthatóságának elemzésével az
adott szakterületen kompetens szervezetet, szakértői csoportot vagy
szaktekintélyt célszerű megbízni, amely fel tudja mérni, hogy a fejlesztési
célkitűzés fizikailag és műszakilag elérhető-e, és meg tudja becsülni, hogy a
fejlesztés költségei, valamint a kifejlesztett technológia működtetésének
költségei megtérülnek-e az új termékben vagy szolgáltatásban. A
költségtervben a megbízás tervezett díját kell figyelembe venni.
5. K+F szolgáltatások igénybevétele az innovációs projekt valamely műszaki
feladatának megoldásához szükséges új K+F eredmény megrendelését, majd
megvételét jelenti az annak előállítására felkészült szervezet(ek)nél (pl.
kutatóintézetek, egyetemi, főiskolai tanszékek, kutatási és fejlesztési
tevékenységet (is) folytató vállalkozások). A költségtervben a K+F feladat
megoldására vállalkozó szervezet megbízásának tervezett díját kell figyelembe
venni.
6. A kutatás-fejlesztési (K+F) eredmény hasznosítási jogának megszerzésén
licenc, know-how, szoftver és a szellemi tulajdonjog egyéb formáinak
megszerzését, illetve megvásárlását, azaz a pályázótól független szervezet
által előállított K+F eredmény hasznosítási jogának megszerzését kell érteni.
A projektjavaslatban be kell mutatni, hogy a megszerzendő tudás
nélkülözhetetlen az innovációs projekt valamely műszaki feladatának
megoldásához, és alkalmazása közvetlenül szolgálja új vagy továbbfejlesztett
termék, illetve szolgáltatás előállítását. A feladat megoldásához szükséges
tudást esetenként speciális berendezések is megtestesíthetik. A költségtervben
a K+F eredmény vagy berendezés beszerzésének tervezett költségeit lehet
figyelembe venni.
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7. Szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés esetében a
Magyar Szabadalmi Hivatalnál nemzeti úton tett oltalom iránti bejelentés
tervezett költségeit kell figyelembe venni a költségterv összeállításánál.
8. A jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele (maximum a
támogatás összegének 10%-áig) az innovációs projekt megvalósítását, illetve a
szorosan ezt szolgáló vállalati stratégia kialakítását segítő kompetens
tanácsadók bevonását, szolgáltatásainak igénybevételét jelenti. A költségterv
összeállításánál a megbízás vagy szolgáltatás tervezett díját kell figyelembe
venni.
Megjegyzés: A 2-6 pont alatti tevékenységek nem számítanak K+F tevékenységnek,
így a vállalatoknál ezek a költségek nem számíthatók bele az adóalap csökkentéséről
szóló kedvezményekbe!
A 7. pont esetében ez akkor lehetséges, ha az a K+F tevékenység része, például ha a
fejlesztés utolsó fázisát jelenti, de ha nem akkor kedvezményre nem jogosít a 2004-ben
érvényes szabályok miatt. Amennyiben a Parlament 2005-től elfogadja a KKV-knél a
költségként történő elszámoláson felül, csökkenti majd az adóalapot, de csekély
mértékű támogatás lesz ebben az esetben is.
b) Elszámolható költségek:
• A személyi juttatások tervezésénél meghatározó tényező a projekten dolgozók
tervezett létszáma és tervezett illetménye. Az itt tervezett költségek kizárólag
az adott kutatási programban részt vevő kutatók, technikusok, egyéb kisegítő
személyzet személyi jellegű ráfordításait tartalmazhatják, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. §-ának (1)-(3)
bekezdése szerint. A hallgatók képzésére illetve a tudományos továbbképzésre
adható ösztöndíjak esetében figyelembe kell venni a következő jogszabályok
előírásait: az 1995. évi CXVII. Törvény (SZJA törvény) 3§-ának 72. pontját,
illetve a 34§ (1) bekezdésében foglaltakat; az 1993. évi LXXX. Törvény
(felsőoktatási törvény), 30-31, 35/A §-it; az 1998. évi LXVI. Törvény
(egészségügyi hozzájárulás) 6§-át; az 1997. évi LXXX. Törvény (TB) 16 § (1)
bekezdés i) pontjában, illetve a 21.§ c) pontjában; és az 51/2001.(IV.3.) Korm.
rendelet (a doktori képzésről) 4.§ (2) bekezdésében leírtakat.
• A munkaadókat terhelő járulékok a tervezett személyi jellegű ráfordítások
alapján megállapított bérjárulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói
járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.) a számviteli törvény 79. §-ának (4)
bekezdése szerint.
• A dologi ráfordítások között kell megtervezni a kizárólag az adott kutatási
tevékenységhez kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások
(technikai, kutatási kommunikációs szolgáltatások), költségeit a számviteli
törvény 78. §-ának (2)-(4) bekezdése szerint.
• Az immateriális javak költségeinek tervezésekor vegye számba a szükséges,
az adott kutatási tevékenységet legalább egy éven túl szolgáló, immateriális
javak (szellemi termékek) körét és bekerülési értékét. A bekerülési értéket a
számviteli törvény 47.-48. §-ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák meg. A
számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi termékek -

12

támogatási szempontból - csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a
támogatott más szervezettől vásárolta.
• A tárgyi eszközök beszerzésének tervezésénél vegye számba a szükséges, az
adott kutatási tevékenységet legalább egy éven túl szolgáló, új műszerek,
gépek, berendezések egyéb eszközök körét, számát, típusát és vásárlásának
bekerülési értékét. A bekerülési értéket a számviteli törvény 47.-48. §-ában és
az 51. §-ában foglaltak határozzák meg. Ezen a címen a támogatás max.. 50%a használható fel
A döntéshozó a költségek elszámolhatóságát már a pályázat értékelése során
ellenőrzi. Az a pályázat támogatható, amelynek költségvetése csak elszámolható
költségeket tartalmaz.
A saját és egyéb forrás terhére a korábbi támogatásban végzett projektek
megvalósításáról, illetve befejezéséről szóló záró jegyzőkönyv keltétől, a
támogatás terhére a döntés időpontjától keletkezett költségekről kiállított
számlák, számlát helyettesítő bizonylatok nyújthatók be elszámolásra.
Általános költségek elszámolása a dologi kiadások között (közüzemi díjak, rezsi
költség):
Közüzemi díjak, takarítás költsége olyan arányban számolhatók el, ahogy a
projekttel töltött munkaórák aránylanak a szervezet munkatársainak teljes
munkaidejéhez, vagy a kizárólag a projekt céljára használt irodai, laboratóriumi
terület arányában. Ebben az esetben a pályázó egyetem gazdasági főigazgatója
által adott nyilatkozat a százalékos arányú rezsiköltségről számít tételes
kimutatásnak.
Amennyiben ezekről az általános költségekről tételes kimutatást vezetnek vagy
kizárólag a projekttel összefüggésben merülnek fel, akkor természetesen a tételes
elszámolás alapján kell eljárni. A telefon, fax és Internet használat költségeiről
részletes kimutatást kell vezetni és a projekt keretében felmerült egyes
költségelemeket lehet elszámolni. A postázási költségeket szintén tételesen kell
nyilvántartani és ez alapján lehet elszámolni a ténylegesen felmerült költségeket. A
biztosítási díjakat, irodai eszközök bérleti díját a szolgáltatások díjaihoz hasonlóan
lehet elszámolni. Mindez alól kivételt képez, ha a projekt keretében szükségessé
vált valamilyen specifikus szolgáltatás kizárólagosan a projekt céljaira való
megrendelése (pl. a projekt keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök
külön biztosítása).
A projekt megvalósításával összefüggő elszámolás és a támogatás lehívásának
alapja a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a támogatási szerződés
szerint támogatható költségeket tartalmazó számlák, vagy az azonos bizonyító
értékű számviteli dokumentumok, és az azok kiegyenlítését igazoló bizonylatok.
c) Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
o A projekt futamideje: 3 év. A projektet legkésőbb a támogatási szerződés
megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni. A támogatási
szerződésben rögzítik a futamidő végét jelentő dátumot és meghatározzák,
hogy erre az időpontra a pályázónak mit kell teljesítenie. A futamidő lejárta
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utáni projekttevékenységek költségeiről kiállított számlákat az elszámolásnál
nem lehet figyelembe venni.
•

A támogatottnak a projekttel
nyilvántartást kell vezetnie.

kapcsolatos

költségeiről

elkülönített

•

A projekt során vásárolt eszközök és berendezések használati és tulajdonjoga a
KKK-t (egyetem) illeti.
• A pályázónak a KKK megalakításakor létrehozandó konzorcium tagjaitól a
„Részvételi szándéknyilatkozat és kötelezettségvállalás” elnevezésű
nyilatkozatot be kell nyújtania.
A KKK tartós együttműködésen alapuló partneri kapcsolatot jelent az
egyetem/főiskola, az MTA, az ágazati, az ipari és az egyéb non-profit
kutatóhelyek valamint a gazdálkodó szervezetek között, amelyek részt vesznek
a központ munkájában. A részvétel formája tagság, ami a gazdálkodó
szervezetek és a kutatóhelyek között született konzorciumi szerződésben
rögzített jogok és kötelezettségek megjelölésére szolgál.
Azok a tagok, akik a KKK létrehozásában és hosszú távú működésében a fenti
kötelezettségre szerződést kötöttek és/vagy kötnek, a KKK alapító tagjai
lesznek. A támogatásra jogosult pályázó intézmény által vezetett konzorcium
alapító tagjai a következők lehetnek:
Felsőoktatási intézmények. A KKK befogadó intézménye a KKK kutatási
programjában szereplő, a MAB által akkreditált doktori programmal
rendelkező felsőoktatási intézmény. Ez nem zárja ki azt, hogy olyan más
felsőoktatási intézmények is részt vegyenek alapító vagy támogató tagként a
KKK-ban, amelyeknek nincs akkreditált doktori programja az adott kutatási
területen, de kutatásokat folytat a KKK programjában szereplő kutatási irányok
valamelyikében.
Kutató-fejlesztő intézetek (MTA, ágazati, ipari és egyéb non-profit): Előnyben
részesül az elbírálásnál ha a KKK egyik alapító az MTA kutató
intézethálózatához tartozó csoport. Hasonlóan javasolt a Bay Zoltán intézetek,
és/vagy más kutató-fejlesztő intézetek és azok kutatócsoportjainak bevonása is.
Minden tagra vonatkozik azonban az anyagi támogatásra vonatkozó
kötelezettség és a szakmai koncepcióban felvázolt kutatási-fejlesztési, oktatási
és technológiai transzfer megvalósításában való elkötelezett részvétel.
Vállalkozások, cégek. A KKK alapításában, mint alapító tagok, magyarországi
székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és
egyéni vállalkozók lehetnek.
Nemzetközi partnerek. A KKK programban külföldi egyetemek, nem
Magyarországon bejegyzett külföldi cégek, nemzetközi kutatási szervezetek is
részt vehetnek azzal a feltétellel, hogy az általuk befizetett támogatásokat,
kizárólag az adott KKK-ban folyó kutatásra-fejlesztésre, illetve oktatási,
képzési célokra kell felhasználni. A K+F tevékenység eredményét
demonstrálhatóan Magyarországon kell felhasználni.
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•

A KKK-nak évente legkevesebb 10 PhD hallgató képzését kell biztosítani, de
előnyben részesül az a pályázat, amelyben fiatal kutatókat is bevonnak a KKK
tevékenységeibe.

•

A pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy a támogatási szerződés
megkötésével, eleget tesz a rá vonatkozó projekt szintű tájékoztatás és
nyilvánosság követelményeinek:
 a projekt illetve a támogatás nagyságának és jellegének függvényében a
támogatási szerződésben meghatározott (a 1159/2000/EK rendeletből
következő) kommunikációs eszközök valamelyikével vagy több
eszköznek együttes alkalmazásával, tájékoztatja a közvéleményt
(hirdetőtábla, emlékeztető tábla, plakát felállítása).
 a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodának küldött
jelentésekben ismerteti a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
tevékenységeit és mellékeli a vonatkozó bizonyítékokat (pl.
fényképeket).
A kedvezményezett által a nyilvánossággal és a tájékoztatással kapcsolatos,
kötelezően alkalmazandó részletes szabályok a támogatási szerződésben
megtalálhatók.

9. Projekt kiválasztási kritériumok
Szakmai-gazdasági kritériumok:
A projektjavaslat megalapozottsága és megvalósíthatósága, gazdasági jelentősége (0–20
pont)
A bíráló értékeli a projektjavaslat stratégiai célkitűzését a következő szempontok alapján:
•

A célkitűzések megfelelnek-e a szakma elismert nemzetközi és/vagy hazai
színvonalának.

•

A gazdasági partnerek célkitűzései milyen mértékben járulnak hozzá az ország
gazdasági stratégiájához. (A gazdasági partnerek célkitűzéseinek relevanciája a
gazdaságpolitikai célkitűzésekhez viszonyítva.)

•

A stratégiában meghatározott kutatás-fejlesztési, oktatási célok milyen
mértékben járulnak hozzá a felhasználók igényeihez. (A felsőoktatási és
közfinanszírozású kutatóhelyek célkitűzéseinek relevanciája a gazdasági partnerek
célkitűzéseihez viszonyítva.)

•

A KKK által definiált stratégiában a tevékenységi körök megvalósítása milyen
újszerű igényeket elégít ki, összehasonlítva a már meglevő stratégiai kutatások által
lefedett igényekkel szemben. (A KKK stratégiai jelentősége összességében a
gazdasági célkitűzésekhez viszonyítva.)

•

A projektben a KKK tevékenységének eredményei milyen
perspektivikus gazdasági és társadalmi hasznot hordoznak magukban.

jellegű

A pályázó erőforrásainak minőségi és mennyiségi megfelelősége (0–10 pont)
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A bíráló értékeli a pályázó rendelkezésre álló infrastruktúrájának és a KKK irányításához
szükséges szervezeti struktúra megfelelőségét:
• a kutatás-fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek mennyiben állnak rendelkezésre,
illetve hogyan tervezik a hiányzó eszközök, infrastruktúra biztosítását.
• Elbírálási szempont az is, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázó konzorciumi
tagok gazdasági helyzetüket tekintve alkalmasak-e a fejlesztés eredményes
végrehajtásához szükséges saját források biztosítására.
• A pályázó (koordinátor szervezet) alkalmasságát a projekt irányítására, a fejlesztésben
közreműködők munkájának összehangolására, azaz:
o Alkalmas-e a javasolt pénzügyi, adminisztratív, tudományos és oktatási
szervezeti struktúra a stratégiában szereplő program megvalósítására?
o Alkalmas-e a javasolt igazgató személye a KKK megfelelő irányítására?
o Világosan és egyértelműen megfogalmazottak-e a szervezeti felépítésben
lefektetett hatáskörök, jogkörök és felelősségek (KKK igazgató, kutatásifejlesztési csoportvezetők és a testületek között)?
• Beilleszthető-e reálisan a KKK stratégiai programja a befogadó, illetve a résztvevő
felsőoktatási intézmény oktatási és kutatási programjába?
• Megfelelő-e a KKK által kidolgozott belső értékelési rendszer?
• Mennyire kimunkáltak a minőségi és mennyiségi teljesítménymutatók?
A költségek megalapozottsága, a kért támogatás és a várt eredmény arányos volta (0–10
pont)
• A javasolt projekt végrehajtásához rendelkezésre álló források alapján a költségvetési
és gazdálkodási terv megalapozott-e.
• Vizsgálat tárgyát az képezi, hogy a pályázó reálisan mérte-e fel a fejlesztéshez
szükséges humánerőforrás igényt, eszközigényt és szolgáltatásokat, megvan-e az
összhang az elvégzendő feladatok és a tervezett költségek között, a költségtervezés
kellően indokolt, reális-e.
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) (0–20 pont)
•
•
•
•
•
•

A kutatási programok minősége és annak valószínűsége, hogy jelentős
előrehaladást -technológiai áttörést - eredményeznek.
A kutatási program jelentősége a KKK céljainak megvalósítása szempontjából.
A kutatási program és a tervezett eredmények megvalósíthatósága, elérhetősége.
A KKK kutatási-fejlesztési eredményeinek hasznosítására vonatkozó stratégia
gyakorlati kivitelezésének esélye.
A szellemi tulajdonjogok kezelésének összhangja a nemzetközi normákkal.
Milyen mértékben vesznek részt a KKK kutatói az oktatásban és képzésben,
különös tekintettel a PhD képzésre?
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•

A KKK-n belül kidolgozott oktatási és képzési program milyen mértékben segíti
elő a tudás és technológia transzfert a felhasználókhoz, mennyire biztosított
továbbadásuk a felsőoktatási intézmény általános oktatási programjába.

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) (0–10 pont)
•

•
•

A KKK-t létrehozó partnerek hosszútávra szóló kötelezettségvállalása a kutatási
tevékenységek integrálására és az együttműködésen alapuló fejlesztésre, és az
elérendő célt megvalósításhoz a megfelelő személyi, oktatói és hallgatói
koncentráció biztosítására.
A résztvevő gazdasági partnerek pénzügyi kötelezettségvállalásának mértéke a
KKK kitűzött céljainak megvalósításához.
Az összes partner kötelezettségvállalásának mértéke a KKK létrehozására és a
stratégiában meghatározott célok eléréséhez, a működéshez szükséges források
biztosítására (nem alapító tagok pénzügyi és együttműködési elkötelezettsége).

A pályázó alkalmassága (eddigi K+F eredmények, publikációk, szabadalmak, a pályázó
pénzügyi helyzete, stb. alapján) (0–20 pont)
•
•

A KKK tervezett személyi állományának szakmai kompetenciája, a KKK
megfogalmazott céljainak eléréséhez és megvalósításához.
A KKK javasolt igazgatójának alkalmassága a KKK megfelelő irányítására
(kutatásszervezési és szakmai képességek).

A vállalati szférával való együttműködés keretében végzett kutatási tevékenység oktatási,
képzési kihatásai, valamint a fiatal kutatók, a PhD képzésben résztvevők bevonása a
kutatómunkába (0–10 pont)
•
A projektjavaslat hozzájárulása a fiatal kutatók bevonásához a tudományos
munkába.
•
A fiatal kutatók milyen mértékben, és milyen minőségben kerültek bevonásra a
tudományos munkába. A fiatal kutatóra vagy hallgatóra bízott munka hozzájárul-e
tudományos fejlődéséhez, mennyiben segíti elő magasabb tudományos fokozat
megszerzését, későbbi karrierjét? Felsőoktatási intézmények esetében a PhD
hallgatók bevonása kötelező, egyéb közfinanszírozású kutatóintézeteknél prioritás!
•
Az oktatási és képzési program milyen mértékben és hogyan teljesíti a
gazdasági szféra igényeit is kielégítő színvonalas és innovatív oktatási és képzési
tevékenységet. A program hitelesen igazolja-e, hogy a képzésben eredménnyel
résztvevők alkalmazási esélyei javulnak, különös tekintettel a doktori képzésre (a
felsőoktatási karrier mellett szélesebb foglalkoztatási karrier biztosítása PhD
fokozattal rendelkezőknek).
A pályázó felkészültsége az EU integrált K+F projektjeiben és kiválósági hálózataiban,
illetve egyéb nemzetközi integrált projektben való eredményes közreműködésre (0–10
pont)
A bíráló vizsgálja, hogy a KKK stratégiai terve mennyiben járul hozzá a felsőoktatási
intézmények és a közfinanszírozású kutatóhelyek kutatási-fejlesztési kapacitásának és
képességének növeléséhez, melynek megfelelő kihasználása elősegíti az EU integrált K+F
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projektjeiben való hatékonyabb részvételt a nagyléptékű projektek korszerű menedzselésén
keresztül.
Társadalmi kritériumok:
A projektjavaslat társadalmi hatásai (etikai, valamint bizonytalanság- és kockázatkezelési
szempontok figyelembevétele, hozzájárulás a kormányzati döntések megalapozásához,
illetve társadalmi problémák kezeléséhez) (0-10 pont)
•

Értékelésre kerül a projektjavaslat abból a szempontból, hogy a közvetlen hatáson
túl van-e társadalmi hatása is. A bíráló megvizsgálja, hogy a projekt
megvalósítása felvet-e különböző etikai kérdéseket, és a pályázat ezzel
megfelelően foglalkozik-e. A projektjavaslat, illetve a megvalósult projekt
esetében, az eredmény hasznosulása elfogadható-e a társadalom etikai normái
szempontjából. A bíráló vizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelelően átgondolt-e
a projekt esetleges társadalmi kockázati szempontból, van-e számottevő
bizonytalanság az esetleges hatásokkal kapcsolatban. Van-e kockázatkommunikáció? Megfelel-e a projekt az elővigyázatosság elvének? Hozzájárul-e
a projektjavaslat fontos társadalmi problémák (például életminőség, közegészség
vagy közbiztonság javítása) kezeléséhez, megoldásához, mennyire kiforrottak az
ezzel kapcsolatos elképzelések? A projekt várható kutatási eredményei segíthetike a politikai döntéshozatalt az államigazgatás különböző szintjein, illetve szolgále egyéb közösségi, közéleti célokat?

A projektjavaslat hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez, illetve a
környezet védelméhez (0-10 pont)
•

A bíráló értékeli a projektjavaslat hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, illetve
a környezet védelméhez. Nem elvárás, hogy minden projekt környezetvédelmi
orientációjú legyen, kifejezetten ilyen jellegű terméket vagy szolgáltatást
fejlesszen stb, de az igen, hogy a támogatott projekt környezetbarát legyen, és
minimális elvárás, hogy meg kell felelnie a hatályos környezetvédelmi
jogszabályoknak. A bíráló vizsgálja általánosabban a projektjavaslatot
fenntarthatósági szempontból: a létrehozandó termék vagy szolgáltatás hosszú
távon fenntartható módon illeszkedik-e a természeti, illetve társadalmi-gazdasági
környezetbe?

A projektjavaslat hozzájárulása a tudományos és technológiai eredmények széles körben
való elterjesztéséhez, megismertetéséhez (0-10 pont)
•

A bíráló értékeli a projektjavaslat hozzájárulását a tudományos és technológiai
eredmények széles körben való elterjesztéséhez, megismertetéséhez. A
projektjavaslatnak foglalkoznia kell a tervezett tevékenységnek, illetve várt
eredményeknek a társadalom, illetve a különösen érintett társadalmi részcsoportok
számára való megismertetésével, megértetésével, befogadtatásával, illetve
elfogadottságának növelésével. Vizsgálat tárgyát képezi, hogy az elkészített
akcióterv milyen kommunikációs elemeket tartalmaz, milyen mértékben segíti elő
a tudományos eredmények társadalmi befogadását, illetve ismertségét. Felvállaljae a projekt a tudomány, a tudományos életpálya, illetve általában a tudományos
kultúra és paradigma népszerűsítését, részt vesz-e a fiatalok tudományos életpálya
felé vonzásában (pl. példaképek kínálása, helyi középiskolákkal való
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kapcsolatfelvétel, népszerűsítő rendezvények, a társadalmi véleményformálók
bevonása stb.)
A projektjavaslat hozzájárulása a munkahelyteremtéshez (0-10 pont)
• A bíráló értékeli a projektjavaslatot abból a szempontból is, hogy a támogatott
projekt megvalósítása révén kerülnek-e kialakításra új munkahelyek, növekedik-e a
foglalkoztatottság. Ezzel kapcsolatban kiemelt prioritást élveznek a magasan
kvalifikált, nagy hozzáadott értéket termelő munkahelyek. Az értékelés során a
vizsgálat ki fog terjedni arra, hogy milyen a létrehozott új munkahelynek a helyi
munkaerőpiachoz való viszonya (pl. helyi hiánypótlás, a magas helyi
munkanélküliségű szegmensek megszólítása, illetve esetleg lokális munkaerőhiány
tovább erősítése); valamint fenntarthatósága, ideiglenes vagy állandó volta.
Összesen: 150 pont
A támogatás odaítéléséhez szükséges minimális pontszám: 80.
Amennyiben a pályázó bármely szakmai-gazdasági kritérium esetében nem éri el az adható
maximális pontszám legalább 50%-át, akkor a projektjavaslatot elutasítjuk.
10. A célok számszerűsítésére használt indikátorok
A projekt végrehajtása során a támogatási szerződésben rögzített módon és gyakorisággal a
támogatottól a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda az alábbi adatokat
kéri. Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési
célokat szolgálnak, elősegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai
tervezését.
•
A tudományos, műszaki eredmények (prototípus, szabadalom stb.) száma
A támogatott projekt kapcsán mennyi tudományos, illetve műszaki eredmény született 2 évvel
a projekt lezárása után.
•

A K+F tevékenység eredményeinek gazdasági hasznosításából származó bevételek
nagysága

A támogatott projekt kapcsán a központban végzett K+F tevékenységek eredményeinek
gazdasági hasznosításából származó bevételek nagysága.
Adatszolgáltatási kötelezettség: évente, a projekt lezárása után két évig
•

Tudományos publikációk száma

A központokban folyó K+F tevékenységek támogatásánál nem elsődleges cél a tudományos
publikációk számának növelése, de a központban végzett tevékenységek minőségi mércéje
lehet.
Adatszolgáltatási kötelezettség: évente
•

A projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások (összes ráfordítás,
bevont vállalati forrás)
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A támogatáshoz kapcsolódó, a projekt sikeres végrehajtását elősegítő valamennyi forrás
nagysága. Beleértendők a nem közvetlenül a projektben felmerült költségek is, melyek a
projekt előkészítéséhez, az eredmények felhasználásához, piacra bocsátásához kapcsolódnak.
Gyakorlatilag a támogatás által megmozgatott egyéb pénzforrások nagyságát jelenti.
Adatszolgáltatási kötelezettség: évente, a projekt lezárása után két évig.
•

A kutatócsoportok korábbi tevékenységéhez képest mért hozzáadott érték változása a
KKK keretében végzett közös K+F tevékenységben.
Nem a termelői szférában megszokott konkrét mérőszámokkal jellemezhető hozzáadott érték
definíció. A K+F folyamatok és a tudományos képzés jellemzőinek leíró jellegű
hatékonysági mutatója.
- Multi- és interdiszciplináris problémák megoldása hatékonyságának javulása (ráfordított
idő);
- A különböző kutatási irányokkal foglalkozó PhD hallgatók számának növekedése
(együttműködés utáni PhD hallgatók száma/együttműködés előtti hallgatók száma
kutatási irányonként;
- A PhD fokozat elérésének ideje.
Adatszolgáltatási kötelezettség: a projekt lezárását követő 2. évben
• A projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött kutatói munkahelyek száma
A projekt során létrehozott, illetve a projekt végrehajtása miatt megmaradt munkahelyek
száma, lehetőség szerint munkakör szerinti bontásban (kutató-fejlesztő, segédszemélyzet,
termelő és szolgáltató létszám végzettségi kategóriák szerint, illetve egyéb munkakörök),
teljes munkaidőre számítva (fte). Megőrzött munkahelyeknek azokat tekintjük, amelyek a
projekt beadása pillanatában léteznek, de a projekt, ill. a támogatás nélkül 1 éven belül
megszűnnének.
Adatszolgáltatási kötelezettség: egyszeri alkalommal a projekt lezárása után két év elteltével.
•

A KKK működése során a termelői szférában dolgozó új tudományos fokozatú
munkatársak létszáma.
A KKK-t létrehozó gazdasági partnereknél a tudományos fokozattal rendelkezők számának
növekedése.
Adatszolgáltatási kötelezettség: évente, a projekt lezárásáig.
• A tudományos képzésbe bevont fiatal kutatók száma
A KKK oktatási, képzési és kutatási tevékenységében részt vevő PhD hallgatók, illetve fiatal
kutatók létszáma.
Adatszolgáltatási kötelezettség: évente, a projekt lezárásáig.
• A KKK tevékenységébe bevont kutatóintézetek és vállalatok száma.
A KKK-t létrehozó és működésében részt vevő kutatóintézetek és vállalatok száma, külön
bontásban megjelenítve a tagként és a támogató tagként szereplőket.
Adatszolgáltatási kötelezettség: évente, a projekt lezárásáig.
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•

A KKK forrásbevonási kapacitása

Elsősorban a központ által megpályázott és elnyert hazai nemzetközi pályázatok száma,
illetve a KKK nem alapító tagjaitól kapott jelentős megrendelések száma és értéke.
•

Létrehozott új, „spin-off” vállalkozások száma

A központban végzett K+F projektek eredményein alapuló új spin-off vállalkozások száma.
A támogatási szerződésben további, a program értékélését elősegítő adatok szolgáltatása
kérhető.
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II. Gyakorlati útmutató a pályamunka elkészítéséhez
1. A Pályamunka beadása
A pályamunkát magyar nyelven, A4-es íveken és fűzve vagy kötve adja be. A köteteknek
legyen címoldala és részletes tartalomjegyzéke. A pályamunka tartalmazza a folyamatosan
oldalszámozott projekt javaslatot és az alábbi mellékleteket:
•
•
•
•
•

Pályázati űrlapok (11, 11a, 12, 21);
Nyilatkozatok;
Adatlap – a támogatási döntésről;
Részvételi szándéknyilatkozatok és kötelezettségvállalás.
Gazdálkodási adatok nem költségvetési szervezetek esetén (új alapító tagok belépése
esetén)

A kitöltött, kinyomtatott és aláírt űrlapokat fűzze vagy kösse be a projektjavaslat elejére a
fenti sorrendben.
A költségvetési tervet bemutató 12-es jelű űrlap egy-egy (aláíratlan) példányát a munka- és
költségterv megfelelő helyére is illessze be.
Az űrlapok közül a pályázati űrlapokat (11, 11a, 12, 21) és az Adatlap - a támogatási
döntésről című űrlapot elektronikus változatban is be kell adnia.
Az űrlap kitöltésére használja a KPI honlapján található elektronikus űrlapkitöltő programot.
A pályázat beadása előtt ellenőrizze a szükséges aláírásokat és a számszaki adatok
helyességét, valamint az alább megadott formai követelmények megvalósulását.
A projektvezető (KKK igazgató) ezen útmutatóban foglaltak szerint összeállított
pályamunka eredeti példányának minden oldalát - a jobb alsó sarkában - lássa el
kézjegyével, majd ezután másolja le 3 példányban.
A pályamunkákat 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt csomagolásban, ajánlott postai
küldeményként a következő címre kell küldeni:
Kooperációs Kutatási Központok II.
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1374 Budapest, Postafiók 604
Személyesen a következő címre kell behozni a pályamunkát:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8. fszt. postázó
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A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található:
KKK II.
A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
•

A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 06(1)484-2800, 06(1)484-2922 számon. A
munkatársak hétfőtől – csütörtökig 9 – 16 óra között, pénteken 9 – 14 óra között
állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzítő működik. A feltett
kérdésekre 3 munkanapon belül választ kap.

•

Kérdéseit felteheti e-mailben is az info@kutatas.hu címre küldve.

•

Személyesen is felkeresheti munkatársainkat a Budapest, V. kerület, Szervita tér 8.
alatti székhelyünkön, az ügyfélszolgálattal egyeztetett időpontban.

A Pályázati Felhívás és az Útmutató, a pályázati űrlapok és a pályázat beadásához szükséges
egyéb dokumentumok és a hasznos információk megtalálhatók a következő honlapokon:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

http://www.nkth.gov.hu
http://www.kutatas.hu

2. Címoldal
A pályaművet lássa el címlappal, amelyre az alábbi információ kerüljön, kérjük tartsa ezt a
formát:
A pályázat kódja

KKK II.

A projektvezető
szervezet neve(A KKK
befogadóintézménye)
A projektvezető neve (a
KKK igazgatójának
neve)
A projekt címe
A projekt rövid címe
A projekt tudományági
besorolása
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A tudományági besorolás:
A 169/2000. (IX. 29.) sz. Korm. rendelet alapján készített kódlista szerint adja meg a projekt
keretében végzett K+F tevékenységek tudományági besorolását (az 5 legfontosabb
tudományágat jelölje meg). A kódmezőket pontosan töltse ki, mert pályázata csak így jut el a
megfelelő szakértőkhöz. A kormányrendelet alapján készített kódlistát a Függelékben találja
meg.
3. A projektjavaslat leírása
A projektjavaslat, „A KKK tevékenységei” címet viseli és a pályázó ebben mutatja be a KKK
szakmai programját. Pályázati támogatás odaítélése esetén ennek rövidített formája szolgál a
pályázó egyetemmel megkötendő szerződés 1. sz. mellékletéül. Terjedelme ne haladja meg a
20 oldalt táblázatokkal és ábrákkal együtt sem. A projektjavaslat leírásában kövesse az
útmutató mellékletében szereplő struktúrát. A mellékelt formanyomtatványban 10-es méretű,
dölt betűvel írt szövegrészek magyarázatul szolgálnak a kitöltéshez, a beadott pályázati
anyagban ki kell törölni a magyarázatokat.
4. Pénzügyi adatok, a projekt költségvetése, költségterv
Az előző fejezetben bemutatott szakmai program és az azok elvégzéséhez szükséges feltételek
alapján állítsa össze a pályázat költségtervét. Becsülje meg és indokolja körültekintően az
egyes fő kutatási irányok költségeit.
A költségterv legyen reális és kellően átgondolt.
Az elvégzendő feladatok alapján meg kell becsülni a szükséges kutatói, oktatói tevékenységet,
eszközöket és szolgáltatásokat, melyek alapján a költségeket számítja.
Az egyes feladatokra, illetve az éves beszámolási időszakokra külön-külön kiszámolva, állítsa
össze a költségeket, rovatok szerinti bontásban a következő táblázatos formában:
...... kutatási főirány sorszáma
Kért
támogatás

Saját forrás

ezer Ft
Egyéb külső
Összesen
forrás

Működési költségek
összesen
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások
Külső megbízás
Egyéb dologi kiadás
Felhalmozási költségek
Immateriális javak
Gépek, berendezések,
felszerelések
Beruházások, felújítások
Összesen
Kutatási főirányonként, az évenkénti beszámolónak megfelelően, összefoglalóan kell a
főirányokban végzendő K+F projektek költségtervét elkészíteni. A költségeknek
tartalmazniuk kell a le nem vonható áfát is.
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A központ irányításával kapcsolatos adminisztratív és menedzsment költségeket külön
táblázatban foglalja össze.
A projekt összes költségét a 12-es jelű, A projekt/pályamű költségvetése című pályázati űrlap
tartalmazza. A táblázatok kitöltése önmagában nem elég, részletes kifejtéssel kell a
feltüntetett adatokat tételesen indokolni, összhangban a kutatási főirányok szerinti
költségbontással.
A költségtervben részletesen be kell mutatnia és indokolnia kell az alábbi költségelemeket:
•
•
•
•
•
•
•

ha előleget kér annak összegét és ütemezését;
ha általános rezsiköltséget is akar elszámolni, várható %-os arányát;
ha a projekt irányításával kapcsolatos kiadásai az összköltség 12%-ot meghaladják;
az egyéb dologi kiadások közül az 5 M Ft-nál nagyobb összegű tételeket;
a 10 mFt-nál nagyobb értékű kutatás-fejlesztési eszközök és immateriális javak beszerzési
tervét (megnevezés, darabszám, hozzávetőleges ár);
ha a támogatás terhére tervezett beszerzésen és beruházáson túl a saját forrása terhére is
50%-ot meghaladó beszerzést illetve beruházást tervez, tételesen indokolja meg, hogy
ilyen mértékű beszerzésre miért van szükség a kutatás-fejlesztési tevékenységhez;
ha a tervezett összes alvállalkozói megbízás díja együtt meghaladja a támogatás és a saját
hozzájárulás összegének 10%-át, ismertesse a bevonni kívánt alvállalkozások nevét,
feladatát és a vállalási díjak tervezett összegét.

A tervezhető és elszámolható költségeket a pályázati kiírás tartalmazza. A tervezéshez
további eligazítást nyújt a Pénzügyi elszámolás

III. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A projektjavaslat elfogadása esetén a Pályázatkezelő a pályázónak 30 napig érvényes
szerződéskötési ajánlatot tesz. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő 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.
Szerződéskötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve a szerződés
mellékletét képezi. A KKK alapító tagjai közötti megállapodás a KKK működésére
vonatkozóan megkötendő KKK szerződés is a szerződés melléklete lesz.
A támogatottnak a projekttel kapcsolatos költségeiről a hatályos pénzügyi és számviteli
szabályok szerint elkülönített kimutatást kell vezetnie.
A KPI a kutatás-fejlesztési projekt megvalósulását menet közben független szakértők
bevonásával, a munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékeli. A támogatás a költségterv
alapján teljesítés- és forrásarányosan használható fel.
A projektjavaslat elfogadása esetén a költségterv szerint kell elszámolnia a projekt
kiadásairól. Szerződésmódosítás nélkül munkaszakaszonként és a munkaszakaszok között
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legfeljebb a támogatás plusz a saját forrás arányos részének 25%-ig engedhető meg
átcsoportosítás a költségnemek között a személyi juttatások és járulékaik kivételével. A
személyi juttatások és járulékaik esetén szerződésmódosítás nélkül munkaszakaszonként és a
munkaszakaszok között legfeljebb 10%-os lehet a költségátcsoportosítás ezen költségnem
növelésére.
Ha a megvalósítás során a projekt összes költsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken,
akkor a támogatási összeget - a szerződés módosításával - megfelelő arányban a Támogató is
csökkenti a 217/1998. (XII. 30.) számú Korm. rendeletben foglaltak alapján.
A szerződés módosítása
A későbbiekben a szerződés esetleges módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie.
A szerződésmódosítási kérelmet a KKK igazgatója is beadhatja, amennyiben erre
felhatalmazása van a felsőoktatási intézmény vezetőjétől. Ezt a meghatalmazást a pályázó
egyetemmel kötendő szerződésben lehet rögzíteni. Szerződésmódosításra abban az esetben
van szükség ha lényeges változás következik be az eredeti szerződésben foglaltakhoz képest.
Lényeges változásnak az alábbiak tekinthetők:
•
•
•
•
•

a KKK igazgatójának cseréje;
a szakmai tervben lényeges eltérés (kutatási főirány megszűnése, illetve új kutatási főirány
felvétele) jelentkezik az eredetileg tervezetthez képest;
az alapító tagokban változás áll be;
ha a támogatott a költségterv költségnemei között 25%-ot meghaladó átcsoportosítást lát
szükségesnek adott munkaszakaszon belül, vagy a munkaszakaszok között;
a szerződésben megadott mérföldkövekhez kapcsolt eredmények nem valósulnak meg.

A projekt elhúzódása miatt a támogatás felhasználása szerződésmódosítás esetén sem
haladhatja meg az öt költségvetési évet.
Támogatási szerződés megszegésének szankciói:
•

a támogatás folyósításának felfüggesztése;

•

elállás a szerződéstől, az addig nyújtott támogatás 30 napon belül visszafizetendő egy
összegben, késedelmi kamatokkal együtt;

•

a szerződés azonnali hatályú felmondása;

•

kizárás a támogatási rendszerből.

A fenti szankciók vagylagosak, illetve súlyos szerződésszegés esetén együttesen is
alkalmazhatók.

IV. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, A FINANSZÍROZÁS
FOLYAMATA
A projekt költségeinek elszámolása a saját forrás terhére a korábbi támogatásban végzett
projektek megvalósításáról, illetve befejezéséről szóló záró jegyzőkönyv keltétől, a
támogatási összeg terhére pedig a támogatásról szóló döntés napjától lehetséges a 217/1998.
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(XII. 30.) Korm. rendelet 85.§ (9) bekezdése szerint. A pénzügyi elszámolás elfogadásának
feltétele a munkaszakaszonkénti (évenkénti) szakmai beszámoló elfogadása.
A részteljesítések elszámolása az alábbi módon lehetséges:
Nyilatkozatok a források felhasználásáról:
A KKK központ igazgatója, egy a KPI által erre a célra elkészített formanyomtatvány
alapján, nyilatkozik, hogy a támogatásból és a saját forrásból, valamint az esetleges egyéb
forrásból az elszámolási idő alatt összesen és jogcímenként a felhasznált forrásokat
kizárólagosan a pályázatban megjelölt és a szerződés mellékletét képező „A KKK
tevékenységei”-ben felsorolt tevékenységekre használta fel.
A támogatott egyetem gazdasági főigazgatója egy a KPI által erre a célra elkészített
formanyomtatvány alapján nyilatkozik, hogy a támogatásból és a saját forrásból, valamint az
esetleges egyéb forrásból az elszámolási idő alatt összesen és jogcímenként mekkora
összegeket használtak fel. A nyilatkozat alapdokumentuma az elkülönített pénzügyi
nyilvántartás, amelynek részadatait a Pályázatkezelő közvetlenül vagy közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott, akkreditált auditor megbízásával jogosult ellenőrizni.
A KPI a központok pénzügyi felhasználásáról az éves munkaszakaszoknál rövidebb
időszakaszonként is kérhet összefoglaló pénzügyi jelentést és projekt előrehaladási
beszámolót.

V. SZAKMAI BESZÁMOLÓ, TELJESÍTÉSÉRTÉKELÉS
Minden beszámolási időszakot a zárónapján (a szerződésben meghatározott teljesítési
időpontok) a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás átadásával kell lezárni. A szakmai
beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt kutatásfejlesztési tevékenység adott szakaszának lefolyását, az elért eredményeket és az eredmények
hasznosulását a „KKK tevékenységei” dokumentumnak megfelelően. A szakmai beszámoló a
munka- és költségterv alapján kövesse az adott beszámolási időszakra eső mérföldköveket és
a következő részekből álljon:
•

címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét és nyilvántartási számát, a
támogatási szerződések számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak
tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet nevét, a
projektvezető KKK igazgató nevét, és a KKK honlapjának címét;

•

tartalomjegyzék;

•

a korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója;

•

az adott beszámolási időszakra vállalt vagy valamely korábbi beszámolási
időszakból átütemezett részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben
elkészült, későbbre halasztott, törölt stb.) az eltérések magyarázatával;

•

az adott időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények és azok
hasznosulásának, hasznosításának bemutatása;
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•

az adott időszakban elkészült - megjelent vagy elfogadott - publikációk (cikkek,
előadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok stb.) listája;

•

összefoglaló táblázat a beszámolási időszak tervezett és a tényleges költségeiről
(indoklással);

•

a beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök listája és főbb paraméterei;

•

esetleg mellékletek (cikkmásolatok, útijelentések, kezelési leírások, gépkönyv,
tesztelési vagy mérési eredmények stb.).

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek a szerződés mellékletét
képező „KKK tevékenységeiben” foglaltaktól, az eltérést indokolni kell. A szakmai
beszámolót a KKK igazgatónak alá kell írnia.
A pályázati ciklus befejezésekor szakmai zárójelentést kell készíteni. A zárójelentés a
szakmai beszámolóhoz hasonló szerkezetben adjon összefoglaló képet a projekt egészéről, és
tartalmazzon önértékelést is az elvégzett munkáról. Az önértékelés része legyen a KKK
munkájában részvevő alapító tagok által a KKK kutatási főirányaiban végzett kutatásifejlesztési projektekről szóló értékelése is.
A jelentések összeállításánál célszerű számszerűsíteni az alábbi mutatókat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tudományos, műszaki eredmények (termék, prototípus, szabadalom, stb.) száma;
a kifejlesztett termékek eszközök, eljárások, szolgáltatások, minősítésre javasolt fajták,
anyagok, technológiák hasznosulása, piacképessége (megrendelések, stb.) száma;
a projektek eredményeinek (termék, prototípus, szabadalom, stb.) hasznosításából befolyó
pénzösszeg;
az eredmények nyilvános bemutatásának (honlap, publikáció, előadás, szakvásárokon
történő bemutatók, a témában rendezett konferenciák, stb.) száma;
az eredmények hasznosulása a felsőoktatási intézményen belül az alaptevékenységekben:
oktatás, kutatás, szakértői szolgáltatások;
a projektekben közreműködő hallgatók száma (TDK, diplomamunka, PhD);
az elért eredményekre épülő nemzetközi együttműködések száma, jelentős nemzetközi
projektekben való részvétel;
a projektekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások;
a hozzáadott érték változása a projekthez kapcsolódóan;
a projektek kapcsán létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma;
a projektekben közreműködő végzett diplomás és PhD hallgatók alkalmazása az ipari
partnereknél, vagy egyéb hazai és külföldi vállalatoknál, egyetemeken;
a projektek eredményeinek hasznosításából létrehozott új spin-off vállalkozások száma;

A zárójelentésben ezen túlmenően alkalmazni kell a felhívás X. pontjában ismertetett
indikátorokat is.
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Űrlapok
A KKK tevékenységei

Pályázati űrlap és kitöltési útmutató

Nyilatkozatok

Magyar Államkincstárnak adatszolgáltatás - MÁK I. űrlap

Részvételi szándéknyilatkozatok és kötelezettségvállalás.

Ellenőrző lista
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Címoldal

Pályázati Űrlapok (11, 11.a, 12, 21)
(benyújtandó CD-n is)

Projektjavaslat

Munkaterv (A KKK tevékenységei)

Költségterv (pénzügyi táblák)

Mellékletek

Nyilatkozatok

Adatlap a támogatási döntésről (MÁK I. adatlap)
(benyújtandó CD-n is)

Részvételi szándéknyilatkozatok és kötelezettségvállalás

Gazdálkodási adatok új alapító tagok esetén
(nem költségvetési szervek esetén, egyszerűsített mérleg)
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