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beérkezett vélemények 

 

Véleményező Javaslat Tervezői válasz 

Magyar Innovációs Szövetség 
2010. április 26. 21:43 -- (Pályázati 
útmutatóval kapcsolatos észrevétel - 
A pályázat tartalma)  

Javasoljuk a cégnél egyébként 
szokásos cafeteria elemek költségeit 
elszámolhatóvá tenni (17. oldal), mert 
egyébként az ugyanazon projekten 
dolgozó kollégák díjazása és juttatásai 
lényegesen eltérhetnek, amennyiben 
az egyik kutató a cég 
alkalmazottjaként részesül a cafeteria 
juttatásaiban, a másik kutató a GOP 
részfinanszírozású projekt terhére kap 
bért. 

800/2008 ek rendelt 2. cikk 
15 pont alapján: 
„bérköltség”: az érintett 
munkahely vonatkozásában 
a támogatás 
kedvezményezettje által 
ténylegesen fizetendő teljes 
összeg, amely a 
következőket foglalja 
magában: 

a) az adózás előtti bruttó 
bér, 

b) a kötelező járulékok, 
mint például a 
társadalombiztosítási 

járulék, valamint 

c) a gyermekgondozás és a 
szülőgondozás költsége; 

Magyar Innovációs Szövetség 
2010. április 26. 21:43 -- (Pályázati 
útmutatóval kapcsolatos észrevétel - 
Pályázók köre)  

- Javasoljuk a KKV-szektor 
támogatottsági %-ának növelését, 
kísérleti fejlesztés esetén is, legalább 
50 %-ra.  
- A pontozásnál plusz 10 pont jár a 
kiemelt húzóágazatoknak. Ez a 
mérték túl magas. Javasoljuk, hogy 
csak 5 pont legyen, hiszen korlátozza 
azokat a vállalkozásokat, melyek nem 
ebben a szektorban tevékenykednek. 
- Nem értünk egyet a 
pólusvárosoknak járó plusz 4 ponttal 
sem (a többi város hátrányos 
helyzetbe kerül). 

EU-s joszabály írja elő, hogy 
kísérleti fejlesztés 25%, 
középvállalat esetében 
35%, kisvállalkozásnál 
maximum 45% adható. 

- a húzóágazatok körét 
bővítettük, és továbbra is 
indokoltnak tartjuk az 
értékelési szempont 
figyelembe vételét.   

 

- A K+F+I területen a 
növekedési pólusok 
erősítése szakpolitikai cél.  

Magyar Innovációs Szövetség 
2010. április 26. 21:41 -- (Egyéb 
észrevétel)  

Mindkét, társadalmi vitára bocsátott 
pályázat (Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program 
Piacorientált kutatás-fejlesztési 
tevékenység támogatása (Kódszám: 
GOP-2010-1.1.1) és a Vállalati 
innováció támogatása (Kódszám: 
GOP-2010-1.3.1/A; GOP-2010-
1.3.1/B)) iránt nagy a várakozás. 
Magyarországnak gyors eredményt, 
hasznot hozó innovációkra van 
szüksége gazdasági fejlődése 
érdekében. Mindezt a vállalkozások 
innovációjának erősítése és maximális 
támogatása segítené.  
 
Sajnos egyik pályázati kiírás sem teszi 
ezt. A saját vállalati K+F támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen kiírás keretében 
konzorciumok nem 



alacsony intenzitású, ráerőlteti a 
vállalkozásokra a konzorciumokat, pl. 
"tudáscentrumokat". Módot kell 
keresni arra, hogy a vállalkozások 
saját maguk dönthessék el, 
szükségük van-e és milyen mértékben 
konzorciumokra, tudáscentrumok 
bevonására anélkül, hogy támogatási 
hátrányt szenvednének. Mindkét 
pályázatban olyan szervezeteket 
juttatnak ismételten előnyökhöz, 
amelyek számára korábban is kiemelt 
pályázatok szóltak, ráadásul azokban 
a kkv-k jelképesen vehettek csak 
részt. 
 
Javasoljuk továbbá, hogy kapcsolt 
vagy partner vállalattal rendelkező 
vállalatok önálló szervezeti egységei 
is indulhassanak pályázóként.  
 
Egy projekt saját forrásának igazolása 
érdekében lehetőség van arra, hogy 
tőkeemelés történjen. Tapasztalataink 
szerint azonban a tőkeemelést akkor 
hajtják végre, amikor már az adott 
pályázatot meghirdették. 
A szóban forgó tőkeemelés tehát az 
utolsó lezárt üzleti év éves 
beszámolóját nem érinti, ezáltal a 
„saját tőke arányos saját forrás érték 
mutató” továbbra is jogosulatlanná 
teszi a pályázó vállalkozást akár a 
GOP 1.1.1 akár a GOP 1.3.1 pályázati 
konstrukciókon történő indulásra.  
 
Ezenkívül a pályázati kiírások 
rendkívül hosszúak. Változatlanul 
rengeteg nyilatkozat (34 db), ill egyéb 
melléklet, másolat szükséges a 
pályázatokhoz, mely aránytalanul 
nagy adminisztratív terhet ró a 
pályázókra, ezáltal indokolatlanul 
kedvez a pályázatíró cégeknek. Nem 
ez a pályázat eredeti szelleme.  
Javasoljuk, hogy a pályázók nagyobb 
bizalmat élvezzenek, és ezzel együtt a 
nem korrekt adatokat szolgáltatók 
súlyosabb büntetést kapjanak. 

pályázhatnak. 

A pályázat értékelési 
rendszere díjazza a 
kutatóhelyek 
alvállalkozóként történő 
bevonását, azonban ez nem 
kötelező, pályázó pedig 
kizárólag vállalkozás lehet. 

 

 

 

 

 

Egy évben három pályázatot 
tud nyerni egy cégcsoport.  

 

 

Mindkét konstrukció több 
éve működő cégek K+F+I 
tevékenységét támogatja. A 
kockázatok csökkentése 
érdekében van benne ez a 
mutató, amely azt vizsgálja, 
hogy az adott cég mennyire 
képes a saját forrást a saját 
tőkéjéből finanszírozni. 
Minden működő cég tud 
pályázni, kizárólag a 
projektméret felülről 
korlátos.  

 

 

A pályázati felhívás és 
útmutató teljeskörűen kell, 
hogy tartalmazza a 
pályázatokra vonatkozó 
szabályokat, 
rendelkezéseket.  

Az útmutatók terjedelmét 
nem az elérhető összeg 
határozza meg, hanem a 
vonatkozó szabályok 
összessége, amely uniós 
támogatások esetében 
projektmérettől függetlenül 
egységes. 

 


