Kutatási infrastruktúra megerősítése Nemzetköziesedés, hálózatosodás (GINOP-2.3.3-15)

Támogatást igénylők köre






Általános elvárások




Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel
rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
Egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
Állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
A pályázaton konzorciumok is indulhatnak
A pályázati alkalmasság sok szempontú értékeléssel dönthető el.
Azon projektek támogathatóak, melyek közvetlenül vagy közvetve
illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati
prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:
o i) Egészséges társadalom és jólét;
o ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
o iii) Tiszta és megújuló energiák;
o iv) Fenntartható környezet;
o v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
o vi) Agrár-innováció;
o vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
o viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.
Intelligens technológiák:
o i) fotonika, lézertechnológia
o ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern
anyagtechnológiák
o iii) bionika
o iv) nem gépipari fémfeldolgozás
o v) elektronika és félvezető-technológia
o vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
o vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
o viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier,
műtrágya és kozmetikumok gyártása)
o ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
o x) textilipar
o xi) fa- és bútoripar
o xii) logisztika
o xiii) kulturális és kreatív ipar
Támogatás intenzitása

100%

Támogatás mértéke

Előleg

Minimum

Maximum

50 millió Ft

1000 millió Ft
max. 75%

Támogatható
tevékenységek

Kötelező vállalások

Önállóan támogatható projektelem:
 Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási
tevékenységek
Önállóan nem támogatható projektelem:
 Kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése,
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 Projekt előkészítés
 Projekt menedzsment
 Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás
igénybevétele
 Szolgáltatás igénybevétele
A pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére az alábbiak együttes vállalása
kötelező:
 Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási
infrastruktúra által generált nemzetközi együttműködési
megállapodások száma)


Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára
(együttműködési megállapodások száma)



A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó
kutatók száma teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)

A pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére a kötelező vállalások mellett az
alábbiak közül egy választandó:
 A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú
felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára
gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag
vagy
 A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a
kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak
száma)
Projekt időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatási Szerződés aláírását követően
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Területi korlátozás

Nem támogatható a Budapest, illetve Pest megye területén megvalósuló
fejlesztés
Kezdete
Vége
2015. október 15.
2017. október 15.

Benyújtási időszak

