eF

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP

Kis- és középvállalkozások pályázati
lehetőségei az Európai Unió 6. Kutatási,
Technológiafejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramjában
Barkó József"

A 6. keretprogramról általában
Mi tekinthető KKV-nak! a 6. KP-ban való részvétel szemszögéből?
KKV-nak tekinthető az a cég, amely
— nem kutatóközpont, kutatóintézet vagy konzultatív cég,
- kevesebb, mint 250 alkalmazottat foglalkoztat,
-— az éves forgalma nem haladja meg a 40 millió ?-t, vagy a mérleg
főösszege nem haladja meg a 27 millió ?-t és
— független, azaz legfeljebb 25 90-nál kisebb mértékben birtokolja nem
KKV-nak minősülő szervezet (kivétel ez alól: közhasznú befektető társaság, kockázati tőketársaság, intézményi befektető)
Megjegyzés: a definíció és a ? keretszámok később változhatnak!
Érdemes a KKV-oknak bekapcsolódni

a keretprogramba, mert

— nagy az innovációs kényszer, de ily módon megszerezhetők az új, versenyképes technológiák, illetve bevezethetők a korszerű, versenyképes termékek és szolgáltatások;
— fejleszthető a nemzetközi kapcsolatrendszer, amely új lehetőségeket
nyújt a KaF és üzleti együttműködésre;
-— beépülhetnek a hálózatba;
— a nemzetközi dimenziók beépülnek a vállalati stratégiába és
— a tudásbázissal való kapcsolatok kiszélesednek.
Milyen támogatási programokba kapcsolódhatnak be a KKV-ok?
— A 7 tematikus prioritás területén meghirdetett akciókba, mégpedig:
— az integrált projektek (IP),
— a kiválósági hálózatok (NoE) és
— a célzott kutatási projektek (STRP) révén.
A KKV-ok által elnyerhető támogatás az akciók költségvetésének min. 15
99-a, min. 1,7 milliárd ?.
- A tudomány és technológia minden területén, tematikus kötöttség
nélküli KKV specifikus akciókba, mégpedig:
— a kollektív kutatásba (a program előzetes költségvetése 100 millió ?.)
— a kooperatív kutatásba (CRAFT) (a program előzetes költségvetése
295 millió ?)
A KKV-k szerepe a projekt megvalósításában lehet:
— kutatás-fejlesztés,
— technológia szállító,

— a K4F eredmény technologizálója, adaptálója,
— végfelhasználó,
— szállító,
— a technológia-transzfer résztvevője,
— irányító, szervező, koordinátor,
— a szellemi tulajdon védelme,
-— betanítás, betanulás.
Milyen intézkedések segítik a KKV-ok részvételét?
A 7 tematikus prioritás területén meghirdetett akciókban:
- részt vesznek a KKV-okat tömörítő szervezetek és
— hatással vannak a KKV-ok bevonásával kapcsolatos értékelési kritériumok közötti preferenciák meghatározására;

— a pályázati felhívások a KKV-ok számára fontos tématerületeken
" Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság kutatás-fejlesztési stratégiai
főosztály
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. költségelhatárolás lehetőséget kínálnak a KKV résztvevők bevonására alkalmas take-up tevékenységre;
. lehetőséget adnak a szerződés kiterjesztésének új KKV résztvevők
bevonása céljából;
" speciális rendezvényeket: konferenciákat, szemináriumokat szerveznek a KKV-ok és KKV-okat tömörítő szervezetek részére
tájékoztatás, és kapcsolatteremtés céljából;
, gazdasági és technológiai tájékozódás (ETI) programokat kínálnak
a közvetítő szervezetek részére a klaszterek, a hálózatok, a régión

túlnyúló kooperáció és a KKV-ok részvételének elősegítése céljából.
KKV specifikus akciók:
- a kooperatív kutatás (CRAFT) és
-— a kollektív kutatás területén.

KKV specifikus akciók
Kooperatív kutatás (CRAFT)
- A CRAFT program lényege
A különböző országokban bejegyzett KKV-ok csoportja — fejlesztési
igényét kielégítendő — kutatási, technológia-fejlesztési megbízást ad a
KaF feladat megvalósításában kompetens kutatóintézeteknek.
A K4F eredmény hasznosításáról a KKV-ok csoportja rendelkezik.
A K4F feladat megvalósításának költségeit a projekthez nyújtott
támogatásból teljes egészében fedezik,
A projekt futamideje 1-2 év lehet.
- A CRAFT projekt résztvevői, a konzorcium tagjai
Legalább öt résztvevő, legalább három különböző tag- és társult
országból, kettő közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való
legyen és az alábbi szervezettípusokból álljon:
-— legalább három, egymástól független KKV két különböző tag- és társult országból, az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
-— legalább két, a fenti KKV-októl független K--F kivitelező két különböző
tag- és társult országból, az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
— öt közül az egyik a konzorcium vezetője a koordinátor.
A Bizottság a koordinátorral köt szerződést. A koordinátor szervezi és
irányítja a projekttevékenységet. A felsorolt szervezettípusokon kívül
más vállalatok, finanszírozók és végfelhasználók is csatlakozhatnak a
konzorciumhoz.
A konzorciumnak a résztvevők projektbéli szerepét tekintve egymás
lehetőségeit, képességeit kiegészítő szervezetekből kell állnia!
A konzorcium tagjainak egymás közötti jogviszonyát és projektbeli
szerepét szerződésben kell rögzíteni. (Ez fontos melléklete lesz a
Bizottsággal kötendő szerződésnek!)
- A támogatás és felhasználása
A támogatás a Bizottság hozzájárulása a projekt költségeihez,
mértéke: a projektköltségek max. 5096-a. A projekt költségterve 0,5-2
millió ? között lehet. A hozzájárulás legalább 4096-át a K4F megbízási
szerződésre kell előirányozni, s ennek 10096-ban fedeznie kell a KxF
munka költségeit. A konzorciumi tevékenység menedzselésének költségei 10099-ban fedezhetők a hozzájárulásból annak max. 799-ának
erejéig.
- Pályázati felhívás, a projektjavaslatok beadása
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Az első beadási határidő 2003. március 25-e volt. A felhívásra be-

érkező projektek támogatására 95 millió ? hozzájárulást különítenek el.
A második

beadási

határidő:

2003.

november

27. A felhívásra

beérkező projektek támogatására 60 millió ? hozzájárulást különítenek
el.

Februártól elektronikus a beadás.

Kollektív kutatás
- A kollektív kutatás program lényege
A szakmai szövetségek, ipari, gazdasági érdekcsoportok (IAG) megbízásából végzett K4-F azzal a céllal, hogy KKV-ok nagy közösségének
technológiai felkészültségét és versenyképességét javítsa.
A K-:F eredmény hasznosításáról a megrendelő a szakmai szövetségek, ipari, gazdasági érdekcsoportok rendelkeznek.
A K4F feladat megvalósításának költségeit a projekthez nyújtott
támogatásból teljes egészében fedezik.
A projekt futamideje 2-3 év lehet.
-— A kollektív kutatás célterületei
— Közös problémák megoldása, válaszadás közös kihívásokra (pl. új
egészségügyi, biztonsági, munkajogi, környezet-biztonsági szabályozásnak való megfelelés).
— Szabályozás előkészítése, prenormatív kutatás (pl. európai normák és
szabványok tudományos megalapozása).
— Egész ágazat(ok) technológiai bázisának megerősítése.
— Technológiai eszközök fejlesztése (pl. diagnosztikai eszközök, biztonsági berendezések).
- A kollektív kutatási projekt résztvevői, a konzorcium tagjai
A résztvevők köre legalább három különböző tag- és társult országból, kettő közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen
és az alábbi szervezettípusokból álljon:
- Legalább két független nemzeti szakmai szövetség két különböző tagés társult országból, az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó
országból való legyen, vagy egy tag- vagy csatlakozó országból való
európai szakmai szövetség, amelyik legalább két nemzeti szakmai
szövetséget képvisel, ezek közül az egyik feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen.
- Legalább két, a szakmai szövetségektől független Ki-F kivitelező két
különböző tag- és társult országból, az egyik közülük feltétlenül tagvagy csatlakozó országból való legyen.
— ,KKV mag" (SME core group), amely legalább két különböző tag- és
társult országból való KKV-ból áll, s az egyik közülük feltétlenül tagvagy csatlakozó országból való legyen.
- A szakmai szövetségek szerepe a projekt megvalósításában
— irányító bizottság működtetése,
— a szövetséghez tartozó KKV-okkal való kapcsolattartás,
- az eredmények hasznosításának elterjesztése,
-— a betanítás szervezése,
— a hálózati lehetőségeik kihasználása,

—
—
-—
—
—
—

a tudományos és adminisztratív tevékenység koordinálása.
A ,KKV mag" szerepe a projekt megvalósításában
a fejlesztési igények forrása,
részvétel a projektmegbeszéléseken,
aktív részvétel egyes munkacsomagok elvégzésében,
kulcsszerep a műszaki irányításban,
az eredmények tesztelése, igazolása, felhasználása,

— kísérleti üzem felállítása,
— betanulás és betanítás,

— közvetlen és azonnali hozzáférés a fejlesztési eredményekhez — a
piaci előny kihasználása.
- A K4F kivitelezők szerepe a projekt megvalósításában
- a K4F feladat megoldása,
— kutatási jelentés, az eredmények bemutatása különböző rendezvényeken,
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— szoros

együttműködés

a

szakmai

szövetségekkel

és

a

KKV

résztvevőkkel,
-a fejlesztési eredmények elterjesztéséhez szükséges anyagok
elkészítése,
-— betanítás.
- A támogatás és felhasználása
A támogatás a Bizottság hozzájárulása a projekt költségeihez,
mértéke: a projektköltségek max. 5099-a. A projekt költségterve 2-5 millió ? között lehet. A hozzájárulás legalább 5096-át a K1F megbízási

szerződésre kell előirányozni, s ennek 1009-ban fedeznie kell a K:F

munka költségeit. A betanítás költségei 10099-ban fedezhetők a hozzájárulásból. A konzorciumi tevékenység menedzselésének költségei
10096-ban fedezhetők a hozzájárulásból annak max. 79o-ának erejéig.
- Pályázati felhívás, a projektjavaslatok beadása
A beadás kétlépcsős. A projektvázlat beadási határideje: 2003. március 25., míg a teljes projektjavaslat beadási határideje: 2003. szeptember 10.
Az első pályázati felhívásra beküldött projektek támogatására 40 millió ? hozzájárulást különítenek el.
Februártól elektronikus beadás.
— Részletes információk a 6. KP KKV specifikus akcióiról
— www.cordis.lu/fp6/sme/htm
— http:/europa.eu.int-commiresearch/fp6/index
en.htmi
— www.sme. cordis .luresearch/íp6.
support
— www.om.hu
— http://fp6
.cordis lu/fp6/calls .cím
- Jó tanács;
A projektjavaslat térjen ki minden olyan szempontra és adjon választ
minden olyan kérdésre, amelyet a projekt értékelésének kritériumai felvetnek!

Átadták a Magyar Nemzeti Minőség Díjat. Az
idén hetedik alkalommal adták át az Európai Minőségi Díj
rendszerének modelljén, 1996-ban alapított nemzeti díjat a
minőségügyben tartósan kiemelkedő eredményt felmutató
gazdálkodó szerveztek elismerésére. A kisméretű termelővállalat kategóriában az egri Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai
Eszközöket
Gyártó Kft.; a közepes méretű termelővállalat kategóriában
a szentesi Legrand
Kontravill . Villamosszerelési Rt., míg a
szolgáltató kategóriában a Pécsi Vízmű Rt.
nyerte el a rangos díjat (képünk), amelyet
Medgyessy
Péter
adott át a Parlamentben március 6-án.
s Azok,

akik ilyen

kiváló teljesítményt
nyújtanak, Európa vérkeringésébe segítenek minket. Európa
az igényességet jelenti, és ha az igényesség, a minőségtudat
uralja a magyar gondolkodásmódot, akkor Magyarország biztos nyertese lesz a csatlakozásnak" — mondta köszöntőjében a
miniszterelnök,
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