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Rendkívüli HírAdó
Megjelentek új K+F pályázati
kiírások a köz- és vállalati szféra
szereplői részére
Az elmúlt napokban megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés,
hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás és egyidejűleg a „Vállalatok K+F+I
tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.
„Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15
kódszámú) felhívás
A pályázati felhívásra felsőoktatási intézmények, kormányzati, illetve akadémiai fenntartású
kutatóintézetek, egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, valamint állami többségű
tulajdonú non-profit gazdasági társaságok pályázhatnak önállóan vagy konzorciumként. Az
igényelhető támogatás vissza nem térítendő, a támogatás összege max. 1 000 millió forint. A projekt
legfeljebb 36 hónap alatt megvalósítandó. A támogatási kérelem benyújtására 2015. október 15-től 2017.
október 15-ig van lehetőség, de a keret várhatóan ennél előbb kimerül.
„Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás
A pályázati felhívásra KKV-k, illetve nagyvállalatok (KKV-kkal konzorciumban vagy a projekt
eredményéből, hasznaiból a KKV-k részesülésének biztosítása mellett önállóan) nyújthatnak be
támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás vissza nem térítendő, a támogatás összege max. 1 000
millió HUF. A projekt max. 24 hónap alatt megvalósítandó. A támogatási kérelmek benyújtása 2015.
szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig van lehetőség, az első értékelési határnap 2015. október 31.
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