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PÁLYÁZAT 
 
 

Program kódja BONUS-HU 
Pályázat kiírója Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

Megvalósítandó cél: 

A program célja, hogy a felsőoktatási intézmények és közfinanszírozású 
kutatóintézetek valamint kisvállalkozások részére kiegészítı támogatást 
nyújtson a 7. keretprogram keretében  végrehajtandó projektek 
költségvetéséhez. A program keretén belül csak olyan költségek 
számolhatók el, melyek nem kerülnek elszámolásra az Európai Bizottság 
felé, és amelyek a kutatás- fejlesztési vagy demonstrációs tevékenységek 
végrehajtásához kapcsolódnak. 

Kedvezményezettek  
- államilag elismert felsőoktatási intézmények,  
- közfinanszírozású kutatóintézetek,  
- jogi személyiséggel rendelkezı mikro- és kisvállalkozások 

Kizáró okok 
 A BONUS pályázatot csak a 7. keretprogramban együttműködési kutatás-
fejlesztési projektet nyert pályázók adhatják be. 

Leírás: 
 
 
 
 

I. Támogatható tevékenységek:  
- ipari vagy alkalmazott kutatás, 
-  kísérleti fejlesztés 

 
II. Elszámolható költségek: 
a) kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet munkaerőköltsége 
kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig; 
 
b) eszközök és felszerelések költségei a kutatási projektben való használatuk 
időtartamára és mértékéig azzal, hogy ha ezeket az eszközöket és 
felszereléseket nem használják teljes élettartamuk alatt a K+F projektben, 
akkor csak a projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás 
minősül elszámolható költségnek; 
 
c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból piaci áron megvásárolt vagy 
lízingelt műszaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra 
a piaci feltételeknek megfelelően került sor; 
 
d) a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, amennyiben azokat 
kizárólag a kutatási tevékenységhez veszik igénybe; 
 
e) egyéb működési kiadások, beleértve az anyagköltségeket és hasonló 
termékek, valamint szolgáltatások költségeit, amennyiben közvetlenül a 
kutatási tevékenység következtében merülnek fel. 
 
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható. 
 

Benyújtás időpontja: 
2008.12.19 - 2013.12.31 
Jelen program keretében a Bonus pályázat az uniós projekt futamideje 
alatt bármikor benyújtható. 
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Pályázati összeg  Nincs adat.  

Támogatás mértéke: 

Ipari kutatási tevékenységhez kapcsolódó költségek 
 
1. felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és non-
profit szervezetek Koordinátorok esetében az Európai Bizottságtól kapott 
támogatás az Alapból 90%-os támogatásintenzitásig, résztvevők esetében 
85%-os támogatásintenzitásig kerülhet kiegészítésre. 
2. kis- és középvállalkozások Az Európai Bizottságtól kapott támogatás az 
Alapból kisvállalkozások esetében 80%-ig, középvállalkozások esetében 
75%-ig kerülhet kiegészítésre. 
 
Kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó költségek 
 
1. felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és non-
profit szervezetek Koordinátorok esetében az Európai Bizottságtól kapott 
támogatás az Alapból 90%-ig, résztvevők esetében 85%-ig kerülhet 
kiegészítésre. 
2. kis- és középvállalkozások Az Európai Bizottságtól kapott támogatás az 
Alapból kisvállalkozások esetében 60%-ig, középvállalkozások esetében 
50%-ig kerülhet kiegészítésre. 

Támogatott pályázatok 
várható száma  

 180-200 darab/év 

 


