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Apponyi Albert Program Mecenatúra - Pályázati felhívás 
 
A gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyása alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és 
a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) - az ország versenyképességének növelése 
érdekében - a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására az Apponyi 
Albert Program keretében 2007-2010. évekre Mecenatúra (MEC) pályázatot hirdet. 
 

 

A pályázat célja  

 kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,  
 az innovációs tevékenységgel, beleértve a kutatás-fejlesztést, közvetlenül összefüggő konferenciák 

szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,  
 az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a 

kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése,  
 innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás,  
 a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és 

működtetésében történő részvétel támogatása, valamint  
 a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása. 

A támogatás forrása, összege, formája és futamideje  

A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A vállalkozásoknak nyújtható támogatás 
jogcíme a 2003. XC. tv. 8. §. (1) bekezdés c) pontja.  

Támogatás – kivéve az innováció-ösztönzési célú versenyekhez és díjakhoz történő hozzájárulást (5.5 témakör) 
és a középiskolások önálló kutatómunkájának és innovatív készségei fejlesztésére, tehetséggondozásra (6.1 
témakör), ahol személyi és dologi kiadások is tervezhetők - csak dologi kiadásokra kérhető.  

A 2007-2010-ig terjedő időszakra a keretösszeg 3,7 milliárd Ft, amelyből a 2007. évre rendelkezésre álló forrás 
700 millió Ft. A pályázat céljaira 2008-2010 között évente 1 milliárd Ft fordítható.  

Amennyiben a rendelkezésre álló éves keretösszeg kimerül, úgy a pályázat felfüggesztésre kerül. A 
tehetséggondozás, kutatói továbbképzés témakörnél figyelembe kell venni a 2003. évi XC. törvény adható 
támogatások szűkítésére vonatkozó 6%-os korlátozását is.  

A támogatás formája - működési támogatásnak nem minősülő - vissza nem térítendő támogatás. A támogatás 
időtartama max. 12 hónap.  

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás eredményeként megvalósuló műben, 
írott vagy elektronikus alkotásban, rendezvényen és az ahhoz kapcsolódó kiadványokon feltünteti, hogy az a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával jött létre.  

Pályázati csomag  

A pályázat letölthető:  

 Pályázati felhívás és útmutató PDF (163 KB)  
 kötelező mellékletek a teljes pályázathoz DOC (24 KB)  
 iskolai nyilatkozat DOC (40 KB)  
 konferencia rendezőjének nyilatkozata DOC (30 KB)  
 közzétételhez hozzájáruló nyilatkozat DOC (40 KB)  
 nyilatkozat magánszemélyeknek DOC (54 KB)  
 nyilatkozat szervezeteknek DOC (71 KB)  
 szülői hozzájáruló nyilatkozat DOC (39 KB)  
 Elektronikus pályázati űrlap DOC (1 464 KB)  
 Gyakran ismételt kérdések (GYIK) DOC (25 KB) 

Támogatási szerződés magánszemélyeknek DOC (240 KB) 

 1. melléklet DOC (22 KB)  
 2.1. melléklet DOC (54 KB)  
 2.2. melléklet DOC (39 KB)  
 2.3. melléklet DOC (40 KB)  
 2.4. melléklet DOC (39 KB)  
 3. melléklet DOC (39 KB)  
 4. melléklet DOC (42 KB)  
 5. melléklet DOC (19 KB)  
 6. melléklet DOC (22 KB) 

Támogatási szerződés szervezeteknek DOC (279 KB) 
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 1. melléklet DOC (26 KB)  
 2.1. melléklet DOC (71 KB)  
 2.2. melléklet DOC (30 KB)  
 2.3. melléklet DOC (40 KB)  
 3. melléklet DOC (25 KB)  
 3. melléklet (MÁK) DOC (35 KB)  
 4. melléklet DOC (43 KB)  
 4. melléklet (előleg) DOC (43 KB)  
 5. melléklet DOC (41 KB)  
 5. b. melléklet DOC (42 KB)  
 6. melléklet DOC (27 KB)  
 7. melléklet DOC (24 KB) 

A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje  

A pályamű beadása a pályázati kiírás megjelenésétől 2010. év decemberének végéig folyamatos. Pályamű 
magyar nyelven, kizárólag a pályázati űrlapon nyújtható be. Az űrlapot cégszerűen aláírva és az előírt 
dokumentumok csatolásával 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, személyesen, postai úton vagy 
futárszolgálattal a következő címre kell eljuttatni:  

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C. Földszinti recepció. 

Infopark C épület  

Továbbá 1 elektronikus példányban a kitöltött pályázati űrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni 
az mec2007@kpi.gov.hu címre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatalos példány a papír alapú, cégszerűen 
aláírt pályamű, melynek beérkezésétől függ a bírálatra bocsátás időpontja. Minden hónap utolsó munkanapjáig 
beérkezett pályaművek a következő hónapban kerülnek bírálatra.  

A pályázók kérdéseiket írásban eljuttathatják az info@kpi.gov.hu címre küldött elektronikus levélben. A 
kérdéseket a KPI 5 munkanapon belül megválaszolja, és nyilvánosságra hozza. A kérdések, illetve a rájuk adott 
válaszok a http://www.kpi.gov.hu/ internetes honlapon jelennek meg, a gyakran ismétlődő kérdések (gyik) 
menüpont alatt.  

Technikai jellegű kérdéseket telefonon a 06 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922-os ügyfélszolgálati telefonszámon 
is fel lehet tenni. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-13 óra között 
állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzítő működik.  

Az NKTH fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. A módosított pályázati kiírás 
megjelenésétől számított 30 napig van lehetőség a pályaműveket mind a régi, mind pedig az új feltételek szerint 
benyújtani. 30 nap elteltével azonban automatikusan az új szempontok alapján kerül elbírálásra a pályamű. 

Nyomtatóbarát verzió

Honlaptérkép - Kapcsolat - Adatvédelem - Hasznos webcímek  

2. oldal, összesen: 2NKTH

2009.09.08.mhtml:file://\\venusz\MKozak\CIB student chapters\honlap\feltoltendo anyagok\2.1_...


