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Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP 2.3.3-15
A pályázat benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.
A felhívás célja:
Kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható
(különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában
megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az
ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való
csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott
programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a
hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.
Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és
pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai
részvétel növelésére.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25 – 500 db.
Támogatás mértéke: vissza nem térítendő, minimum 50.000.000 Ft, maximum 1.000.000.000 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 minősülnek,
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egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Pályázati feltételek:
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A kérelmet benyújtók vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő
szféra számára nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások
nyújtására alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt
lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez.
Támogatható tevékenységek







a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan
támogatható),
a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap
infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),
projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),
projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem
támogatható),
szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

Előleg:
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású
projektelemekre eső támogatás legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget
biztosít.
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