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K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_14) Pályázati kiírás módosítása 

 

 

Változáskövető táblázat 2014. november 13. 

Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg Indoklás 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató A.3 
pontja 

A.3 Támogatás formája és összege 
 
(Kiegészítés) 

 
A.3 Támogatás formája és összege 
 
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás abban 
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás 
túllépéséhez. 
A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 
 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató A.5 
pontja 

A.5.1 K+F projekttámogatás 
 
2.) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, 
amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor 
· kisvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási 
intenzitás a 20 százalékponttal; 
· középvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási 
intenzitás a 10 százalékponttal 
növelt értéke a fent meghatározott mértéknek. 
3.) Az intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig további 15 
százalékponttal növelhetők 
 
A.5.3. KKV-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban 
felmerült költségekhez nyújtott támogatás 
 

 
A.5.1 K+F projekttámogatás 
 
2.) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az 1. pont szerinti támogatási intenzitás 
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás 
esetén, 
b) 15 százalékponttal növelhető, ha 
ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és 
középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, 
az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az 
elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és 
tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló 
szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult 
közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy 
bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt 
hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján. 
3.) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az 1. pont bekezdés szerinti támogatási intenzitás 
legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető 
 
A.5.3. KKV-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerült költségekhez nyújtott 
támogatás pont Törölve 
 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 
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Pályázati 
felhívás és 

útmutató A.7.4 
pontja 

A.7.4 pályázatok benyújtásának határideje 
 
A pályázatok benyújtása mindhárom alprogram esetében 
2014. október 21. napjától a keret kimerüléséig, de legkésőbb 
2014. november 21. napjáig lehetséges. 
 
(Kiegészítés) 

 
A.7.4 pályázatok benyújtásának határideje 
 
A pályázatok benyújtása mindhárom alprogram esetében 2014. október 21. napjától a keret 
kimerüléséig, de legkésőbb 2014. december 08. napjáig lehetséges. 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az uniós állami támogatási szabályok tekintetében a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 
146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet] 
helyébe lépő új rendelet lesz alkalmazandó a pályázatra. Annak hatálybalépéséig az új 
rendelet jogalapját képező 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait közvetlenül kell 
figyelembe venni. A 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet helyébe lépő új rendelet hatálybalépése 
előtt Támogatói döntést hozni nem lehetséges. 
 

A módosítás miatti beadási 
határidő hosszabbítása. 
 
(146/2007. (VI. 26.) 
Korm.rendelet) még az 
1998/2006/EK bizottsági 
rendelet szabályait 
tartalmazza, azonban most 
már a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet hatályos 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató B.2.1 
pontja 

B.2.1.Nem nyújthat be pályázatot az a jogalany és nem 
részesülhet támogatásban 
 
n) illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk 
(1) bekezdésének a-e) pontjában foglalt korlátozások alá esik 
(B.3. A projekt keretében végzett tevékenységet érintő 
korlátozások); 

 
B.2.1.Nem nyújthat be pályázatot az a jogalany és nem részesülhet támogatásban 
 
illetve a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti K+F projekttámogatás esetén akinek 
tevékenysége a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés b)-c) pontjában, (3) bekezdés c)-d) pontjában és (4)-(5) 
bekezdésében foglalt korlátozások, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésének a-e) pontjában foglalt korlátozások alá esik (B.3. A 
projekt keretében végzett tevékenységet érintő korlátozások); 
 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató B.2.2 
pontja 

 
B.2.2 További információk a kizáró okokkal kapcsolatban 
 
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott 3 millió eurót 
meghaladó támogatások az Európai Bizottság részére történő 
utólagos tájékoztatási kötelezettség hatálya alá tartoznak az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 
18. § (3) d) pontja alapján. A bejelentés a Támogató részéről, 
a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) közreműködésével 
történik.  
Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség 
hatálya alá tartozó értékhatárok: 

 alapkutatás: 20 millió EUR 

 ipari kutatás: 10 millió EUR 

 kísérleti fejlesztés: 7,5 millió EUR 
 
 
 
 

B.2.2 További információk a kizáró okokkal kapcsolatban 
 
A K+F+I keretszabály hatálya alá tartozó támogatások esetén a kutatás-fejlesztési 
projektekhez nyújtott 3 millió eurót meghaladó támogatások az Európai Bizottság részére 
történő utólagos tájékoztatási kötelezettség hatálya alá tartoznak az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 18. § (3) d) pontja alapján. A bejelentés a 
Támogató részéről, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) közreműködésével történik. 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti K+F projekttámogatás esetén az Európai Bizottság 
részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó értékhatárok: 

a) alapkutatás: 40 millió EUR 
b) ipari kutatás: 20 millió EUR 
c) kísérleti fejlesztés: 15 millió EUR 

d) a)-c) alpont szerinti összeg kétszerese EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 
187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén. 
 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 
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Pályázati 
felhívás és 

útmutató B.3 
pontja 

B.3. A projekt keretében végzett tevékenységet érintő 
korlátozások 
 
Kiegészítés) 

B.3. A projekt keretében végzett tevékenységet érintő korlátozások 
 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet  alapján nem nyújtható K+F projekttámogatás: 
 
a) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában 
tevékeny vállalkozás részére, ha 
aa) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
ab) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 
b) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 
c)  ha a támogatást import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató B.5 
pontja 

B.5. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek 
 
Jelen pályázat keretében egy adott vállalkozás és annak a 
Bizottság 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelet 1. sz. 
melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt 
vállalkozásai részéről kizárólag 1 projektjavaslat támogatható. 
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a partner-, 
vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek. 
(Ez a korlátozás minden pályázóra vonatkozik a 800/2008/EK 
rendelet 1. sz. melléklete szerinti státuszától függetlenül.) 
d) amelynél - a konzorciumi tag saját forrására nézve - a 
befektetett eszköz arányos saját forrás érték 200%, vagy 
annál nagyobb. 
 

B.5. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek 
 
Jelen pályázat keretében egy adott vállalkozás és annak a Bizottság 651/2014/EU rendelet 1. 
sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag 1 
projektjavaslat támogatható. A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján a partner-, vagy 
kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek. (Ez a korlátozás minden pályázóra 
vonatkozik a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete szerinti státuszától függetlenül.) 
 
d) pont törlésre került 
 
 
 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 
 
A d) pont esetében a 
Támogató felülvizsgálta a 
korlátozás szükségességét, 
és döntés született az 
enyhítésre. 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató C.1 
pontja 

C.1. Támogatható tevékenységek köre 
 
KKV-k iparjogvédelmi támogatása jogcímen 
(törölve) 

C.1. Támogatható tevékenységek köre 
 
KKV-k iparjogvédelmi támogatása jogcímen 
(törölve) 

 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató C.2 
pontja 

C.2. Elszámolható költségek köre 
 
C.2.2. De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel 
összefüggésben 
- Egyéb működési kiadások: Terem eszközbérlés, 
sokszorosítással kapcsolatos és egyéb a tájékoztatási 
tevékenység érdekében közvetlenül felmerülő költségek, a 
projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel 
költségei: kiutazások útiköltsége, szállás költsége, konferencia 
részvételi díja és a helyi közlekedés költségei. 
 
C.2.3. KKV-k Iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban 
felmerült költségek 
Törölve 
 

C.2. Elszámolható költségek köre 
 
C.2.1. K+F projekttámogatás tevékenységi körrel összefüggésben: 
- Egyéb működési kiadások: Terem eszközbérlés, sokszorosítással kapcsolatos és egyéb a 
tájékoztatási tevékenység érdekében közvetlenül felmerülő költségek, a projekthez kapcsolódó 
rendezvényeken való részvétel költségei: kiutazások útiköltsége, szállás költsége, konferencia 
részvételi díja és a helyi közlekedés költségei 
 
C.2.3. KKV-k Iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerült költségek pont törlésre 
került. Az iparjogvédelmi költségek elszámolása Deminiminis jogcímen lehetséges. 

Az Egyéb működési 
kiadások az EU bizottság 
állásfoglalása alapján 
áthelyezésre került a K+F 
projekttámogatás jogcím 
alá. 
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Pályázati 
felhívás és 

útmutató C.2 
pontja 

C.5. Ösztönző hatás 
(Törölve) 

C.5. Ösztönző hatás  
Ez a pont törlésre került! 

A Bizottság 651/2014/EU 
rendeletében foglaltak 
szerinti módosítás 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató E.3.1.5. 
pontja 

E.3.1.5. Döntés 
 
(Kiegészítés) 

E.3.1.5. Döntés 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az uniós állami támogatási szabályok tekintetében a 
146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet] helyébe lépő új rendelet lesz alkalmazandó a pályázatra. 
Annak hatálybalépéséig az új rendelet jogalapját képező 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szabályait közvetlenül kell figyelembe venni. A 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet helyébe lépő 
új rendelet hatálybalépése előtt Támogatói döntést hozni nem lehetséges. 
 

(146/2007. (VI. 26.) 
Korm.rendelet) még az 
1998/2006/EK bizottsági 
rendelet szabályait 
tartalmazza, azonban most 
már a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet hatályos 

Pályázati 
felhívás és 

útmutató E.5.3 
pontja 

E.5.3. A Támogatási Szerződés megszegésének szankciói 
 
c) Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás 
részleges visszafizetése: a Kedvezményezett a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatási összeget a folyósítástól a 
visszafizetésig terjedő időszakra számítva, a visszafizetésre 
történő felszólítás időpontjában érvényes, a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatnak megfelelő mértékű kamattal növelt 
összeggel köteles visszafizetni. 
d) A Támogatási Szerződéstől történő elállás: a 
Kedvezményezett a részére folyósított támogatási összeg 
egészét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra 
számítva, a Támogatási Szerződéstől való elállás 
időpontjában érvényes, a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak 
megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel köteles 
visszafizetni. 
A Támogatási Szerződés megszegésének egyes eseteit és a 
részletes szabályozást a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(Ávr.), a 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a 
Támogatási Szerződés tartalmazza. 

E.5.3. A Támogatási Szerződés megszegésének szankciói 
 
c) Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás részleges visszafizetése: a 
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget a folyósítástól a 
visszafizetésig terjedő időszakra számítva, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
mértékű ügyleti kamattal növelt összeggel köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításakor 
a visszaköveteléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó 
a naptári félév teljes idejére. 
d) A Támogatási Szerződéstől történő elállás: a Kedvezményezett a részére folyósított 
támogatási összeg egészét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra számítva, a 
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamattal növelt összeggel 
köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó a naptári félév teljes idejére. 
A Támogatási Szerződés megszegésének egyes eseteit és a részletes szabályozást a 2011. 
évi CXCV. törvény (Áht.), a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a 146/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet, valamint a Támogatási Szerződés tartalmazza. 

A 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) szerinti pontosítás 

 


