GINOP-2.3.3-15
KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA MEGERŐSÍTÉSE – NEMZETKÖZIESEDÉS,
HÁLÓZATOSODÁS
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

Kizárólag olyan kutatási eszköz-, illetve infrastruktúra-beszerzés, –építés vagy –korszerűsítés
támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz
való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott
programokhoz, elősegítve a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai
tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben
azok kutatóhelynek minősülnek
 felsőoktatási intézmények
 kormányzati, illetve akadémiai fenntartású kutatóintézetek

−

egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények

−

állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok

A pályázat benyújtható önállóan és konzorciumi formában is.
KONZORCIUMRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK:
−

A konzorcium tagjainak meg kell felelniük a Pályázók körénél jelzett feltételeknek.

−

A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

−

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a
megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

KERETÖSSZEG:
−

20 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

50-1.000 M Ft

−

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető
támogatási összeg 50 millió Ft.

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

20-200 db

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági
tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.

ELŐLEG:
−

A megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft

ELJÁRÁSREND:
−

standard (egyfordulós), szakaszos

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. október 15-től 2017. október 15-ig

−

Határnapok:
 2016. január 25.
 2016. október 10.
 2017. március 27.
 2017. október 15.

PROJEKTIDŐSZAK:
−

Legfeljebb 36 hónap

−

A projekt a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető

−

A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet szükséges meghatározni
úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie

−

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. december 31.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés.

−

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra kell
számvitelileg aktiválni. Hardver- és szoftvereszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az
a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

−

A megvalósulási helynek továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási
helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha projekt tárgyát képező kutatás-fejlesztési tevékenység
elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A
megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges
bemutatni.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenység:
−

immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
−

a kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap
infrastrukturális fejlesztések

−

projekt előkészítése

−

projektmenedzsment

−

tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele

−

szolgáltatás igénybevétele

BELSŐ KORLÁTOK:
Költségtípus
Immateriális javak beszerzése
Projekt előkészítése
Projektmenedzsment
Közbeszerzés
Tájékoztatás és nyilvánosság
Általános (rezsi) költségek
Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás

Maximális mérték (%)
5%
5%
2,5%
1%
0,5%
1%
1%

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
−

amely projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével,
továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt
nem csatolja (az S3-hoz való illeszkedést az NKFI Hivatal támogató véleménye igazolja);
 Az NKFI Hivatal támogató véleménye tartalmazza az alábbiak értékelését:
•

A projekt vezetőjének szakmai tapasztalatai;

•

A támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága;

•

A támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége;

•

A projekt szakmai tartalma;

•

A projekt megvalósítása esetén foglalkoztatott új kutatók száma (fő);

•

A projekt eredményeként az új vagy jobb kutatási infrastruktúrával ellátott
létesítményben dolgozó, 10 évnél nem régebben tudományos fokozatot szerzett
kutatók száma (fő);

•

Közvetett vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában
(S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák
valamelyikéhez

−

amely támogatást igénylő projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában S3
megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz;

−

a támogatást igénylő projektjavaslata alapján nem olyan területeken történik a kutatási
infrastruktúrafejlesztés, ahol ennek révén a várható tudományos eredményekhez való hozzájárulás a
hazai kutató-fejlesztők (humán rész), valamint a kutatási infrastruktúra (eszköz rész) oldaláról érdemi
növekedést hoz akár az infrastruktúrához köthető tudományterületek hazai teljesítményében, akár az
infrastruktúra kihasználtságának mértékében;

−

amely támogatást igénylő olyan tevékenységet tervez megvalósítani, mely gazdasági tevékenységnek
minősül;

−

amely támogatást igénylő ezen Felhívás keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
Az alábbi feltételek vállalása szükséges a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére:
−

Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi
kutatási együttműködési megállapodások száma)
ÉS

−

Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások
száma)
ÉS

−

A jobb, fejlesztett kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma teljes
munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)
ÉS AZ ALÁBBI KÉT VÁLLALÁS KÖZÜL EGY VÁLASZTANDÓ

−

A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási
képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag,
katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva)
VAGY

−

A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal
közös publikációk, szabadalmak száma).

FENNTARTÁSI IDŐSZAK:
−

5 év

INDIKÁTOROK:
−

A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre
számítva (fő)

−

Az új kutatók száma a támogatott szervezeteknél teljes munkaidőre számítva (fő)

