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A kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelıs miniszter nevében a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban: Hivatal) K+F munkaerı megırzése és
fejlesztése címen pályázatot hirdet magasan képzett szakemberek (kutatók,
fejlesztımérnökök) K+F területen történı alkalmazásának támogatására.
A pályázaton azon kis- és középvállalatok, illetve költségvetési és non-profit kutatóhelyek
vehetnek részt, amelyek olyan magasan képzett szakembereket kívánnak alkalmazni K+F
feladatok ellátására, akiknek ipari nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a
gazdasági válság miatt szőnt, illetve szőnik meg.

I. A támogatás célja
A támogatás célja K+F projektek támogatása, melyek elısegítik a K+F szféra
humánerıforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy non-profit
kutatóhelyeken történı új munkahelyek létrehozásán, és olyan magasan képzett szakemberek
(kutatók, fejlesztımérnökök) alkalmazásán keresztül, akiknek ipari nagy- vagy középvállalatnál
fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt szőnt, illetve szőnik meg.
A pályázat keretében azon pályamővek részesülhetnek támogatásban, melyek olyan magasan
képzett szakemberek (kutatók, fejlesztımérnökök) teljes munkaidıs munkaviszony keretében
történı alkalmazására és K+F projekt keretében való foglalkoztatására irányulnak, akiknek ipari
nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt, 2008. szeptember 1.
után szőnt meg, illetve szőnik meg. A pályázatban tervezett K+F projektnek új projektnek kell
minısülnie.
Elvárások a K+F projekttel, a projektben alkalmazni kívánt szakemberekkel szemben:
• Legalább 12 hónapig valamely magyarországi székhelyő, ipari közép- vagy nagyvállalat
alkalmazásában állt, és munkaviszonya 2008. szeptember 1. után szőnt meg és a pályázat
benyújtásakor nem rendelkezik munkaviszonnyal, vagy felmondási idejét tölti.
• Felsıfokú végzettséggel rendelkezik mőszaki vagy természettudományi területen.
A pályázónak meg kell felelnie a következı feltételeknek:
• A munkaerıt elbocsátó vállalat nem rendelkezik tulajdoni részesedéssel a pályázó gazdasági
társaságban (vállalkozás esetén).
• A támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy a projektjavaslatban nevesített, munkahelyüket
elveszítı szakembereket teljes munkaidıs munkaviszony keretében foglalkoztatja a projekt
teljes idıtartama alatt.
• A projektben alkalmazni kívánt új munkaerı nem helyettesít a pályázónál más alkalmazottat.
A támogatás elsısorban a munkahelyüket elveszített szakemberek alkalmazására fordítható, és a
támogatás legalább 70%-át az újonnan felvett munkaerı személyi jellegő költségeire kell
felhasználni. Ezenkívül, a támogatás a K+F projekt végrehajtásával közvetlenül összefüggı egyéb
mőködési (dologi) költségekre fordítható. A támogatásból immateriális javak költsége,
eszközbeszerzés, beruházás, külsı megbízás nem támogatható.

II. A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Hivatal a K+F munkaerı megırzése és
fejlesztése címő pályázat 2009. évi meghirdetésére összesen 1,6 milliárd Ft-ot biztosít a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alap terhére.
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III. A támogatásban részesülı pályamővek várható száma
A pályázat keretében támogatott pályamővek várható száma összesen: 30-50 db.

IV. A támogatásra jogosultak köre
Projektjavaslatot nyújthatnak be:
• Magyarországon legalább két éve bejegyzett kis- és középvállalatok (KKV), valamint
• Magyarországi székhelyő, jogi személyiséggel rendelkezı költségvetési és non-profit
kutatóhelyek.
Nem pályázhat olyan vállalkozás, amelyben a munkaerıt elbocsátó vállalat tulajdonos.

V. Támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza
nem térítendı támogatás). A megvalósítandó projekt futamideje minimum 12 hónap,
maximum 24 hónap lehet.

VI. A támogatás mértéke
Az igényelhetı, vissza nem térítendı támogatás a projekt teljes futamidejére min. 10 millió Ft,
illetve max. 100 millió Ft lehet.
1. Vállalkozások (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végzı non-profit és
költségvetési szervek) részére nyújtott támogatás a 146/2007. Korm. rendelet 3. § a)
szerinti K+F projekttámogatásnak minısül.
Az elszámolható költségek alapján számított támogatási intenzitás K+F projekttámogatás
esetén a következı lehet:
A támogatási intenzitás
•
•
•

alapkutatásnál 100%;
ipari (alkalmazott) kutatásnál 50%;
kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztésnél 25%.

A) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) mikro- és kisvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20
százalékponttal;
b) középvállalkozásnak minısül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10 százalékponttal
növelt értéke a fent meghatározott mértéknek.
B) Kizárólag ipari kutatás esetén a meghatározott támogatási intenzitás 80%-os támogatási
intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetı, amennyiben a projekt eredményeit széles
körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és
mőszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhetı adattárakban (adatbankok,
amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú
szoftvereken keresztül.
K+F projekttámogatás esetén a pályázóknak – a tevékenység jellegétıl és a pályázó szervezeti
formájától függı mértékben – a projekt költségéhez saját forrást kell hozzátenniük.

3

2. Jogi személyiséggel rendelkezı non-profit és költségvetési kutatóhelyek nem gazdasági
tevékenysége esetén a támogatás nem minısül az EK-Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének
értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhetı támogatás 100% lehet.

VII. Támogatható tevékenységek
A projekt alapkutatás, ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti (pre-kompetetív) fejlesztés típusú
tevékenységeken keresztül valósítható meg.

VIII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A Pályázati Felhívás és Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot magyar nyelven, összefőzve
vagy kötve, zárt csomagban, postai úton nyújtsa be az alábbi címre:
NKTH – Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 506.)
Kérjük, ne felejtse el a csomagra ráírni a pályázat nevét és a projekt azonosítóját.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség!
A pályamővek benyújtása a pályázat nyilvános meghirdetésének napjától folyamatosan lehetséges
a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig, illetve 2009. december 31-ig
bezárólag.
A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, a Pályázati őrlap és Indikátor őrlap, valamint
ezek kitöltési útmutatója, valamint a pályamő beadásához szükséges egyéb dokumentumok és
információk elektronikusan letölthetık
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról: www.nkth.gov.hu,
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és az Őrlapok a kitöltési
útmutatóval. Ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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