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Az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság elnökének egyetértésével,
a kutatás-fejlesztésért felelıs tárca nélküli miniszter nevében,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és az OTKA Bizottság
pályázatot hirdet a
’Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása’ címmel

A támogatás célja
Az NKTH-OTKA által közösen 2008-2010 között meghirdetésre kerülı pályázat célja az alapkutatáson belül
elsısorban olyan kiemelkedı célzott alapkutatási projektek megvalósításának támogatása, amelyek gazdasági
vagy társadalmi haszon elérésére alkalmas célkitőzéseket fogalmaznak meg és eredményei várhatóan
megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt, a felismert vagy várható, jelenlegi vagy
jövıbeli problémák megoldását.
Projektjavaslatok a Mőszaki- és Természettudományok, valamint az Élettudományok területén, az alábbi
kategóriákban nyújthatók be:
A. kategória
B. kategória

Célzott alapkutatás (CK)
Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)

A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében 2008-2010 között idıszakban meghirdetésre kerülı pályázat
teljes keretösszege: 6 000 millió Ft, melynek forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A 2009.
évi pályázati fordulók tervezett keretösszege 2 000 millió Ft.
A támogatott projektek várható száma kategóriánként:
A. kategória (CK)
B. kategória (CNK)

45 - 65 db/év
10 - 15 db/év

A támogatásra jogosultak köre
A. kategória: Célzott alapkutatás (CK)
Projektjavaslatot magyarországi székhelyő kutatóhellyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló vezetı kutató nyújthat be a kutatási intézményével közösen. (A projektjavaslathoz
kapcsolódóan egy másik intézményhez tartozó kutató egy konzorcionális társpályázatot nyújthat be.) A
pályázónak a pályázat benyújtásakor már PhD fokozattal vagy legalább 4 éves teljes munkaidıs kutatói
gyakorlattal kell rendelkeznie. A pályázatot a jogi személyiséggel rendelkezı, piacbefolyásoló gazdasági
tevékenységet nem végzı, magyarországi székhelyő kutatóhely intézménye nyújtja be a kutatóval közösen.
A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerzıdés az Intézménnyel és a kutatóval kerül megkötésre.
Az elbírálás során elınyt jelent, ha a projektben legalább egy teljes (1 FTE) vagy két részmunkaidıs
kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort terveznek alkalmazni, lehetıleg a projekt teljes futamidejére, de legalább a
projekt futamidejénél 1 évvel rövidebb idıszakra.
B. kategória: Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)
Kiemelkedı kutató által vezetett nagy kutatócsoportok vagy kutatócsoportok együttmőködésében
(konzorciális pályázat) végzett kiemelt kutatások támogathatók. A kiemelt kutatás épülhet pl. a tudományos
iskolákban dolgozó fiatal kutatókra, vagy jelenthet pl. olyan nagy jelentıségő, új kutatást, amely jelentıs
anyag- illetve mőszerbeszerzést igényel. A vezetı kutató intézményének legalább egy teljes (1 FTE) vagy két

részmunkaidıs (összességében 1 FTE) kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort kell alkalmaznia a projektben,
lehetıleg a projekt teljes futamidejére, de legalább a projekt futamidejénél 1 évvel rövidebb idıszakra. Az
elbírálásnál elınyt jelent az elvártnál több új kutató/PhD hallgató/posztdoktor alkalmazása.
Pályázónak (vezetı kutatónak) a pályázat benyújtásakor már PhD fokozattal, a fokozat megszerzését
követıen már legalább öt éves teljes munkaidıs kutatói tapasztalattal kell rendelkeznie, valamint magyar
kutatóhellyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia. A pályázatot
a jogi személyiséggel rendelkezı, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı, magyarországi
székhelyő kutatóhely intézménye nyújtja be a vezetı kutatóval közösen. A támogatás elnyerése esetén a
támogatási szerzıdés az Intézménnyel és a kutatóval kerül megkötésre.
Vezetı kutatóként egy pályázati ciklusban csak egy pályamő nyújtható be a párhuzamosan kiírt
NKTH-OTKA vagy OTKA pályázatok egyikére.
A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás).
A támogatás lehetséges idıtartama (projekt futamidı) kategóriánként:
A. kategória (CK):
min. 2 év – max. 3 év
B. kategória (CNK):
3 év
A támogatás mértéke
A pályamővenként igényelhetı minimális és maximális támogatás összege pályázati kategóriánként a
futamidıre vonatkozóan:
A. kategória (CK):
min. 10 millió Ft – max. 50 millió Ft
B. kategória (CNK):
min. 30 millió Ft – max. 150 millió Ft
A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályamőveket angol nyelven kell benyújtani.

2009-ben kétszer kerül sor a pályamővek értékelésére.
Benyújtási határidı: 2009. április 20.
Az elsı értékelési folyamatban azok a pályamővek vehetnek részt, amelyeket az OTKA EPR
rendszerében elektronikusan legkésıbb 2009. április 20. 24 óráig benyújtottak,
véglegesítettek és az azzal megegyezı, érvényes aláírásokkal ellátott nyomtatott
pályamő legkésıbb 2009. április 25-i postabélyegzıvel feladva megérkezik az OTKA
Irodába.
Benyújtási határidı: 2009. július 15.
A második értékelési folyamatban azok a pályamővek vehetnek részt, amelyeket az OTKA
EPR rendszerében elektronikusan legkésıbb 2009. július 15. 24 óráig benyújtottak,
véglegesítettek és az azzal megegyezı, érvényes aláírásokkal ellátott nyomtatott
pályamő legkésıbb 2009. július 25-i postabélyegzıvel feladva megérkezik az OTKA
Irodába.
A döntés várható idıpontja a benyújtási határidıt követı 6 hónapon belül.
A szerzıdéskötés várható idıpontja a döntést követı negyedéven belül.
A projektmunka kezdésének javasolt idıpontja a döntést követı féléven belül.
A következı évben a pályázat benyújtására vonatkozó határidıket az aktuális év elején tesszük
közzé.

A kinyomtatott pályamő egy példányát (a Pályázati útmutató 15. fejezetében megadott Mellékletekkel
együtt) eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott
küldeményként kell beküldeni az OTKA Irodába.
A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét:
„OTKA-A08-CK” vagy, „OTKA-A08-CNK”
Postacím:
OTKA IRODA
1476 Bp. 100. Pf. 289.
A pályamő feladását igazoló postai szelvényt kérjük megırizni.
A határidın túl feladott, illetve az elektronikusan nem vagy késve benyújtott pályamővek értékelésére nem
kerül sor.
A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt. A dokumentumok elérhetık az alábbi honlapokon:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

www.nkth.gov.hu
www.otka.hu

Kérdéseit felteheti e-mailben az A08@otka.hu (’A’ ’nulla’ ’nyolc’) címre elküldve. Kérjük, hogy a
tárgymezıben (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: OTKA-A08.
Felvilágosítás kérhetı az OTKA Iroda telefonszámán: (1)-219-8700.

