Kiegészítı információ az NKTH – ANR (Franciaország) Pályázati Felhíváshoz
Az NKTH-hoz közvetve és közvetlenül eljutott információk szerint félreértések
születtek a Magyar-francia genomikai és biotechnológiai K+I együttmőködési
program keretében támogatásra jogosultak körét illetıen, emiatt a Hivatal a kiírást
a következı információkkal egészíti ki:
o A magyarországi (NKTH) és a franciaországi (ANR) pályázat jogi
értelemben két különálló pályázatnak minısül, melyek közös szakmai
tartalmú, komplementer 2 társprojektbıl állnak.
o Az NKTH pályázati felhívás a közös kutatás Magyarországon megvalósuló
részének (a hazai „társprojekt”) támogatásáról szól.
o Ennek értelmében, az NKTH felhívás „támogatásra jogosultak köre”
címszó alatt jelzett „konzorcium” magyarországi konzorciumot jelent.
o A Felhívás és az Útmutató egyértelmően jelzik, hogy a hazai pályázatot
minimum két magyar tagból álló konzorcium adhatja be.
o A magyar konzorciumban a kiírás értelmében önálló jogi személyek
vehetnek részt.
A franciaországi társpályázatok eltérı – és a magyarországit megelızı - beadási
határideje (genomika: március 6, biotechnológia: április 2) miatt kialakuló, a jelzett
félreértéssel kapcsolatos esetleges problémák korrigálására a következıket
javasoljuk:
1) amennyiben az ANR pályázatára a francia fél „francia-magyar konzorciummal”
pályázott, annak a magyar konzorciumi része adja be a magyarországi
pályázatot, az NKTH kiírásának megfelelıen.
2) amennyiben az ANR pályázat során magyarországi partnerként nem
megfelelı konzorcium, hanem 1 magyarországi kutatóegység, vagy több, de
azonos jogi személy részét képezı egység került megjelölésre, abban az
esetben, az eredeti magyar konzorciumvezetı megtartása mellett kerüljön a
magyar konzorcium kiegészítésre a hazai pályázat benyújtásáig oly módon,
hogy a pályázat megfeleljen az NKTH kiírás formai követelményeinek.
Az ANR és az NKTH kölcsönösen tájékoztatják egymást a befogadott pályázatokról,
és a fentiekben - 1) és 2) pontok - jelzett esetleges utólagos módosításokról.
A további félreértések elkerülése érdekében az alábbiakban megismételjük a magyar
pályázókra vonatkozó Pályázati Felhívás és Útmutató vonatkozó pontját:
A támogatásra jogosultak köre
A program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek
francia partnerrel/partnerekkel kooperáló vállalkozások és/vagy költségvetési
kutatóhelyek és/vagy non-profit szervezeti kutatóhelyek hatékony együttmőködésével
valósulnak meg, kutatási konzorcium keretében.
A programban az NKTH részérıl támogatásra jogosultak:
• Magyarországon székhellyel rendelkezı jogi személyiségő
társaságok, szövetkezetek;

gazdasági

•

Jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek, költségvetési szervek,
költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkezı intézményei.

A projektjavaslatot a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban
meghatározottak szerint a konzorciumi tagoknak együttesen kell benyújtaniuk.
A támogatás feltétele, hogy a magyarországi kutatási konzorcium a közös
tevékenység célját, tartalmát a franciaországi partnerrel (partnerekkel) elızetesen
egyeztesse, továbbá a francia fél pályázatát az ANR-hez határidıig benyújtsa.
A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind a
francia partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok
nem fogadhatók el.

