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STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA 

 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy 
nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben 
azok kutatóhelynek minősülnek 

− egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények 

− állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 

 
KONZORCIUMMAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK: 

− A támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van. 

− A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 4 lehet. 

 
KERETÖSSZEG: 

− 40 Mrd Ft 

 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 20-80 db 

 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 500-2.000 M Ft 

 Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető 
támogatási összeg 200 millió Ft. 

 
ÖNERŐ: 

− A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

− Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 
nyilatkozattal, a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor kell igazolnia. 

 
ELŐLEG: 

− A megítélt támogatás 75%-a, de maximum 450 M Ft 

 
  



 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

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

 
ELJÁRÁSREND: 

− standard (egyfordulós), szakaszos 

 
BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 

 
BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig 

− Értékelési határnapok: 

 2016. február 15. 

 2016. augusztus 8. 

 2017. április 18. 

 2017. november 15. 

 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségre meg lehet kezdeni. 

− A projekt megvalósítása során legalább egy és legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni úgy, 
hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie. 

− Fizikai befejezés: 48 hónap 

− Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2021. 
december 31. 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

− A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett 
az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 

− Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

− A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges 
bemutatni. 

 
  



 

INDIKÁTOROK: 

− A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre 
számítva 

− Az új kutatók száma a támogatott szervezeteknél teljes munkaidőre számítva 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Önállóan támogatható tevékenység: 

− Kutatási tevékenység 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

− Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási 
tevékenységhez kapcsolódnak 

− Projekt előkészítési tevékenység 

− Projektmenedzsment tevékenység 

− Szolgáltatás igénybevétele 

 
BELSŐ KORLÁTOK: 

 
Költségtípus Maximális mérték (%) 

Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek 5% 
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5% 

Immateriális javak 5% 
Közbeszerzési költségek 1% 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 0,5% 
Általános (rezsi) költségek 1% 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költsége 5% 
 
 

Költségtípus Minimális mértéke az összes 
elszámolható költségre vetítve (%) 

Szakmai megvalósításban közreműködő 
munkatársak költségei 30% 

 
 
  



 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK: 

− Kutató-fejlesztői létszámtartás: minden támogatást igénylőnek, konzorcium esetén minden 
konzorciumi tagnak kötelező vállalnia, hogy a Támogatási Szerződés megkötése esetén a kutató- 
fejlesztői létszámot a projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési területen fenntartja a projekt pénzügyi 
befejezését követő 36 hónapban (azaz a kutató-fejlesztők létszáma nem csökken a bázisérték alá). 

− Az alábbi két vállalás közül legalább egy kötelezően választandó: 

 Kutató-fejlesztői létszám növelése a projekthez kapcsolódóan, a bázisértékhez képest (az új 
kutatók számának növekedése a támogatott szervezeteknél a projekthez kapcsolódó 
kutatásfejlesztési területen teljes munkaidőre számítva a bázisértékhez viszonyítva; VAGY 

 A kutatáshoz kapcsolódó (a szakterületet érintő) kiemelkedő minőségű publikációk számának 
növelése (a kiválasztott publikációk közül figyelembe vehetőek azok a publikációk, amelyek az 
elfogadott projekt kutatási témájához kapcsolódnak, ÉS amelyekben a projekt vezetője vagy 
meghatározó résztvevője szerző). 

− Az alábbi három vállalás közül legalább egy kötelezően választandó: 

 A projekt megvalósítása során, a projekt témájához köthető értekezéssel tudományos 
fokozatot szerző kutatók száma (legalább 1 fő kutató). 

 Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára, illetve kapcsolódás a gazdasági 
szféra szereplőihez (közös kutatás-fejlesztési programok indítása más kutatóhelyekkel 
és/vagy vállalkozások bevonásával, és/vagy szolgáltatások nyújtása a hazai vagy nemzetközi 
vállalkozásoknak). Legalább 1 kutatási lehetőség biztosítása szükséges. 

 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). A 
beszerzett eszközzel legalább 1 oktatási lehetőség biztosítása szükséges. 

 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

− 5 év 

 
EGYÉB ELVÁRÁSOK: 

− Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása 
tervezhető/számolható el. 

− Projektmenedzser esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása 
tervezhető/számolható el. 

− A segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítása 
(tervezhető/számolható el. 

− Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben 
(munkaidő-növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási 
igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

− Jelen Felhívás keretében távmunka nem támogatható. 

  



 

− A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 
foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező 
kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és 
szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

− Azon projekt támogatható, amely rendelkezik az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és 
innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, illetve amely közvetlenül vagy közvetve 
illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati 
prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Az S3-hoz való illeszkedést az NKFI Hivatal 
támogató véleménye igazolja. 

− Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére: 

 amely konzorcium projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú 
támogató véleményével, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé 
benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja; 

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

− Rendszeres szakmai tájékoztató: 

 A megvalósítás alatt lévő projektek esetében 12 havonta kötelező prezentációval egybekötött 
szakmai tájékoztatót tartani a konzorciumnak konzorciumi ülés keretén belül. 

 A tájékoztatóra készített szakmai prezentációkat kötelezően meg kell őrizni, és az ellenőrzést 
végző szervek számára hozzáférhetővé kell tenni a projekt teljes időtartama alatt. 

 A szakmai tájékoztató időpontjáról az Irányító Hatóságot legalább két héttel a beszámoló 
időpontját megelőzően tájékoztatni kell. 

 


