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Összefoglaló 

GINOP-2.3.3-15 

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 

 

A pályázat célja 

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi 

versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének 

támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, 

elmélyítését 

 

Benyújtás határideje: 

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

 

Támogatás összege: 

Minimum 50 000 000 Ft, maximum 1 000 000 000 Ft. 

 

A támogatás mértéke: 

100% 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

36 hónap, minimum 1 mérföldkővel 

 

Előleg: 

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási 

összeg legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít 

 

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, ha fő tevékenységük a kutatás 

 

Konzorciumok is (Az együttműködő partnerek száma maximálisan 3 lehet). 

Támogatásban nem részesíthetők köre 

 

- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 

- 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 
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- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában 

- 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. 

- ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, az alábbiak szerint:  

- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat 

adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, - ha a támogatást 

igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító szakmai 

kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt 

megvalósítására, 

- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat 

adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) 

projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, 

teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja, 

- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység 

végzésére, 

- ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy 

külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, 

- ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű 

készpénzes kiegyenlítés révén történik.  

 

Támogatható tevékenységek: 

 

Önállóan támogatható: 

 a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan 

támogatható), 

Önállóan nem, csak az előzőekkel együtt támogatható: 

a) Projekt előkészítési tevékenység 

b) Projekt menedzsment tevékenység 

c) Szolgáltatás igénybevétele 
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d) a kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a 

szükséges alap infrastrukturális fejlesztések 

e) tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele  

f) szolgáltatás igénybevétele  

 

 

A projekt területi korlátozása 

 A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie 

 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

 

Elszámolható költségek: 

 

 Szakmai megvalósítók munkabére  

 általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és 

hasonló termékek, igénybe vett anyagfelhasználás és szolgáltatások költségei, és a 

megbízási díj 

 Beruházási költségek: A beruházás érdekében felmerült új eszközök, immateriális javak 

bekerülési értéke, az épület és alapinfrastruktúra fejlesztések költsége.  

 Eszközbeszerzés 

 Szolgáltatás igénybevétele 

 Immateriális javak 5% 

 Előkészítési költségek max. 5 % 

 Projekt menedzsment max. 2,5 % 

 Tájékoztatással és nyilvánosság max. 0,5% 

 Közbeszerzési költségek max. 1 % 

 műszaki ellenőri szolgáltatás max. 1 % 

 


