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Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP 2.3.2-15
A pályázat benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.
A felhívás célja:
Cél a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy
nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 43 – 130 db.
Támogatás mértéke: vissza nem térítendő, minimum 500 millió Ft, maximum 2 Mrd Ft.
Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási
összeg 200 millió Ft.
A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági
tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.
Kedvezményezettek


költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek1,
egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
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Felsőoktatási intézmények, valamint kormányzati illetve akadémiai fenntartású kutatóintézetek
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is
lehetőség van.
A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok2 száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 4 lehet.
Pályázati feltételek
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.
A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell megfelelő megvalósítási helyszínnel
rendelkeznie.
Kötelező vállalás: Kutató-fejlesztői létszámtartás.
Nem támogatható az a projekt, amelyben a támogatást igénylő olyan tevékenységet tervez megvalósítani
mely gazdasági tevékenységnek minősül.
Támogatható tevékenységek






Kutatási tevékenység
Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási
tevékenységhez kapcsolódnak, önállóan nem támogatható
Projekt előkészítési tevékenység, önállóan nem támogatható
Projektmenedzsment tevékenység, önállóan nem támogatható
Szolgáltatás igénybevétele tevékenység, önállóan nem támogatható

Előleg: legfeljebb 75 %, maximum 450 millió Ft összegű.
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A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem
vásárolhatnak.
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